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Fotograf z Trutnova Adolf Lehmann w 1901r. przed swoim aparatem foto-
graficznym na drewnianym statywie ustawił górali, by wykonać ciekawą 
fotografię reklamową gospody Wenzela Hintnera na Růžohorkach. Je-
dynym obcokrajowcem na zdjęciu jest chłopiec w ubraniu turystycznym 
z kapeluszem słomianym na głowie i laską. Z całą pewnością przeżył 
inaczej dzieciństwo niż miejscowy chłopak, który akurat z Wielkiej Upy 
wniósł zapasy jedzenia i konew wody.Kilka lat później będzie nosił na 
drewnianych nosidłach stukilowe beczki piwa podobnie jak uwieczniony 
na fotografii tragarz górski idący do Czeskiej boudy na Śnieżce. Latem 
na Růžohorkach czynne jest gospodarstwo górskie a w chałupie z foto-
grafii, która obecnie nazywa się Děčínská bouda przyjemna restauracja 
z dobrą kuchnią i obsługą w historycznych kostiumach. Obok wiedzie 
niedawno otwarta Droga Tragarzy. Na trasie zgodnej z tą oryginalną 
biegnącej z Wielkiej Upy na Śnieżkę można spróbować swych sił wno-
sząc ładunek na drewnianym nosidle. Zaproszenie do innych ciekawych 
miejsc w naszych górach znajdziecie Państwo na dalszych stronach.
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dO VESELEGO VYLETUPO PRZYGOdY

Salę zamkową zameczku leśnego wybudowanego ku czci
Bertholda Aichelburga można sobie otworzyć kluczem wypożyczonym

w Centrum Informacji Veselý výlet.

W Muzeum Wapniarnia w Alberzycach Górnych można zapoznać się z faktami 
z historii Alberzyc i Lyseczyn. Znajdą tu coś dla siebie również dzieci.

Bilety wstępu do kopalni zabytkowej Kovárna są do nabycia wyłącznie
w Centrum Informacji Veselý výlet v Pecu pod Śnieżką.

Goście pensjonatu Veselý výlet v Temnym Dole mają do dyspozycji obszerną świetlicę 
zachęcającą do przyjemnego posiedzenia w gronie rodzinnym lub w kręgu przyjaciół.

Jeszcze do 15 lipca można obejrzeć w galerii Veselý výlet w Pecu wystawę
obrazów inspirowanych Śnieżką.

W Centrach Informacji Veselý výlet każdy sobie wybierze oryginalną pamiątkę
z pobytu w Karkonoszach lub wartościowy prezent dla przyjaciela.

Przed stu dziesięcioma laty przywiodła młodych pielgrzymów na Lisią Górę 
pragnienie zobaczenia panoramy obszaru leżącego pod Śnieżką. Podobnie 
jak i oni spontanicznie zmierzamy w kierunku karkonoskich szczytów, by 
choć na chwilę doznać uczucia radości z pobytu na łonie przyrody górskiej.

Veselý výlet (Wesoła Wyprava) powstał przed dwudziestoma jeden laty 
inspirowany przekonaniem, że prezentacja gór gościom Karkonoszy 
jest niezbędną potrzebą. Wesoła Wyprawa programowo propaguje kar-
konoski region i oferuje pomoc przy organizowaniu programu pobytu. 
Mamy nadzieję, że zaciekawi również nowych gości. Bardzo wysoko 
sobie cenimy słowa uznania z ust wiernych i długoletnich gości Kar-
konoszy, którzy już dwadzieścia razy przeszli doliną Obří důl a pomi-
mo tego, być może dzięki naszym podszeptom, stale jeszcze znajdują 
nowe zakątki i wrażenia. Od kilku dostaliśmy podziękowanie na przykład 
za naprowadzenie na cztery niewyznaczone trasy (VV 32/2009). Wie-
lu po raz pierwszy w życiu w Małej Upie z doliny Lví důl szło Biskupią 
ścieżką do schroniska Jelenka skąd po wejściu na Śnieżkę do Spalo-
nego Młyna wrócili doliną Messnera. W Pecu zwróciliśmy waszą uwagę 
na niezwykłą trasę wiodącą doliną Růžový důl koło budy Prckova bouda 
na Růžohorky. Trudną pod względem orientowania się w terenie pozost-
ała trasa okrężna z Janskich Łaźni doliną Klausowy dół do schroniska 
Pardubickie boudy z przejściem przez szczyt Světlej hory i zejściem pr-
zez Modré kameny. Równie atrakcyjny szlak z doliny Temný důl przez 
osadę Honzův Potok na zameczek leśny Aichelburg wytyczyliśmy raczej 
strzałkami. Podobnie jak i droga w dolinie Klausovy dół w dolnej części 
został zniszczony przez czerwcową powódź do tego stopnia, że przejść 
tędy mogą tylko wytrawni turyści. W centrach informacji oferujemy dzie-
siątki różnych map Karkonoszy, ale wymagającym turystom polecamy 
te najbardziej szczegółowe wydawnictw ROSY i Kartografie HP. Doświ-
adczeni kartografowie Jiří Rohlík i Jan Prášil wspomniane trasy nanieśli 
do map, od którego to momentu zaczęły żyć swoim własnym życiem. 
Tylko dwaj długoletni czytelnicy - pozwalamy sobie twierdzić - przyjaciele 
Veselego výletu mieli nam za złe „udostępnienie” mało znanych zakąt-
ków. Być może chcieli, by zostały dostępne tylko dla wtajemniczonych, 
ale z naszego doświadczenia wiemy, że do takich miejsc wybierają się 
wyłącznie prawdziwi miłośnicy przyrody karkonoskiej. Wierzymy, że 
podobną inspirację do odwiedzania mniej znanych miejsc w Karkonos-
zach przedstawiają uratowane i odnowione zabytki oraz zdokumentowa-
ne losy konkretnych ludzi. Pomysły na wyprawy do ciekawych miejsc 
znaleźć można w centrach informcyjnych Veselego vyletu na przykład 
na wystawionych zwiększonych starych fotografiach znanych, ale 
z upływem lat zmienianych miejsc. Innym źródłem pomysłów mogą być 
fotografie Karkonoszy Karola Hníka, Jindřicha Hradila, Břetislava Marka, 
Petra Tomana a przede wszystkim mistrza Jiřígo Havla zwłaszcza miejsc, 
do których sami nie możecie się dostać. Atmosferę gór trafnie prezentują 
również akwarele Franciszka Kalenskiego, oleje Lenky Paulů lub Eliški 
Benýškovej.

Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole jest otoczony przyrodą gór-
ską i zabytkami. Goście konsultują z nami swój program, który uzupeł-
niamy dodatkowymi pomysłami. Źródłem inspiracji może być również 
sam zabytkowy obiekt pensjonatu pełen obrazów, fotografii i dokumen-
tów nie tylko z Karkonoszy. Dobrze wyposażone pokoje, podłączenie 
do internetu Wi-Fi, sauna, wanna z hydromasażem, obszerna świetli-
ca z kuchnią w nowoczesnej dobudówce i obfite śniadania zapewniają 
nezbędny komfort. Do pensjonatu przyjeżdżają grupy przyjaciół, które 
podobnie jak rodzinne spotkania korzystają z obszernej świetlicy. Dzięki 
korytarzowi łączącemu oba obiekty nie zakłócają spokoju pozostałych 
gości pensjonatu i sami nie są przez nikogo niepokojeni. Przed pen-
sjonatem mają przystanek letnie i zimowe autobusy turystyczne i narci-
arskie. Goście pensjonatu mają również przez cały rok do dyspozycji 
parking przy Centrum Informacyjnym w Pecu. Cennik oraz informacje 
o ofercie innych usług związanych z Veselym vyletem można znaleźć 
na stronach internetowych. 

Centra informacyjne i sklepy z pamiątkami Veselý výlet w Pecu 
pod Śnieżką i Temnym Dole ułatwią i uczynią przyjemniejszym wasz 
pobyt w Karkonoszach wschodnich. Wypożyczcie sobie klucze od za-

meczku leżnego Aichelburg i od Muzeum Wapniarnia w Alberzycach 
Górnych. Znaleźć tu można informacje o nowościach w regionie, grati-
sowe materiały informacyjne, mapy Karkonoszy i przyległych obszarów, 
przewodniki, pocztówki ze znaczkami, książki czeskie i niemieckie w tym 
również książki dla dzieci. Dla kolekcjonerów mamy turystyczne wizytó-
wki, znaczki, odznaki, naklejki, tarcze na laski i inne drobiazgi. Przed od-
jazdem można tu kupić oryginalne pamiątki i prezenty, obrazki, fotogra-
fie i popularne figurki Ducha Gór, próbki kamieni, wisiorki i podkoszulki 
przypominające pobyt w Karkonoszach. W Temnym Dole można sobie 
zamówić kopie historycznych fotografii Karkonoszy wybranych z na-
szego bogatego archiwum. Veselý výlet przygotował znakomicie nada-
jącą się na prezenty Czekoladę ze Śnieżki z opakowaniem opracowanym 
przez kilku autorów. Ilustracyjne fotografie są dostępne na facebooku. 
Wysokiej jakości czeska czekolada może być gorzka 70%. lub słodka 
mleczna. Wielu gości kupuje karkonoski ziołowy miód pitny, mieszanki 
herbaciane i napoje lecznicze. Oprócz informacji turystycznych chęt-
nie wam pomożemy z przygotowaniem programu czy wyborem miejsc 
noclegowych w dolinach pod Śnieżką. W czasie kiedy centrum w Pecu 
pod Śnieżką jest czynne mają goście do dyspozycji internet publiczny.  
W centrach znajdują się również kantory. Starsze numery Veselego vyle-
tu są dostępne na naszych stronach internetowych a zachowane starsze 
egzemplarze oferujemy w Temnym Dole. 

Galeria Veselý výlet jest integralną częścią obu naszych centrów 
informacyjnych. Aktualne i starsze wystawy autorskie w Pecu pod Śnież-
ką są prezentowane nastronach internetowych. Po wystawie obrazów 
inspirowanych Śnieżką ze zbiorów Frantiszka Vambery, Petra Hromát-
ki, Muzeum Karkonoskiego we Vrchlabi i Veselego výletu przedstawimy  
w terminie od 15 do 22 lipca 2013r. materiały informacyjne o wystawie 
przygotowanej z okazji 500-lecia miasta Kowary.

 
Centrum Informacyjne, galeria, kantor i sklep z pamiątkami Vese-
lý výlet w Pecu pod Śnieżką nr 196, tel.: 00420 499 736 130. Cent-
rum Informacyjne, galeria i kantor Veselý výlet w Temnym Dole nr 
46, Horní Maršov, Kod Pocztowy: 542 26, tel.: 00420 499 874 298. 
Czynne są codziennie od 8:30 do 18:00. Znajomość języka nie-
mieckiego i angielskiego. Aktualności dostępne na facebooku Vese-
lego výletu. Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole oferuje noclegi 
ze śniadaniem w pokojach dwu i trzyosobowych oraz w apartamen-
cie. Rezerwacje telefoniczne w Centrum Informacyjnym. Szczegóło-
we informacje o noclegach w pensjonacie są dostępne na stronach 
internetowych możemy je wam również przesłać pocztą.
E-mail: info@veselyvylet.cz              www.veselyvylet.cz
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Jednostka ochotniczej straży pożarnej w Marszowie Górnym zaplanowała 
obchody 140-tej rocznicy swego założenia na pierwszego czerwca 2013r. 
Od rana padało, ale pomimo tego przyszło dosyć ludzi, by obejrzeć pokazy 
sprzętu strażackiego, demonstracje różnego typu operacji a wieczorem po-
bawić się na zabawie tanecznej z występami trzech zespołów muzycznych. 
Program wzbogaciły pokazy pracy innych segmentów zintegrowanego sys-
temu ratunkowego oraz członkowie jednostek ochotniczej straży pożarnej 
z okolicznych miejscowości. Nowoczesne samochody strażackie zaprezen-
towali strażacy z Peca pod Śnieżką, Szpindlerowego Młyna, Svobody nad 
Upą i Młodych Buków. Swój sprzęt pokazali również strażacy z Trutnova, 
Žaclerza, Małej Upy, Čistej, Pilníkova i Dolnej Kalnej. Wielką atrakcją było 
lądowanie helikoptera. Swoją gotowość zaprezentowało również Górskie 
Pogotowie Ratunkowe, pogotowie i policja. Pomimo tego, ze deszcz nie 
przestawał padać i stale przybierał na sile nikomu nie przyszło ani na myśl, 
że za parę godzin wszyscy spotkają się przy prawdziwej akcji ratunkowej. 
Na północ przygotowany jako gwóźdź programu fajerwerk spłynął z bły-
skawicami nadciągającej burzy. W ciągu nocy i godzin rannych spadło w 
Karkonoszach wschodnich niebywale dużo wody. Na Černej horze w ciągu 
24 godzin namierzono 125 litrów wody na metr kwadratowy. Dopływy Upy 
i Łaby wystąpiły z brzegów z intensywnością charakterystyczną dla klimatu 
tropikalnego, spłukały mniejsze doliny i wywołały lawiny błotne. Ochotnicza 
straż pożarna już w nocy usuwała materiał naniesiony przez wodę i tarasu-
jący mosty, budzili śpiących mieszkańców, organizowali przeparkowywanie 
samochodów, którym groziło zawalenie lawinami błota, zawracali rozlane 
potoki z powrotem do ich koryt, odczerpywali wodę z zalanych placów. 
Policja zamknęla drogę główną. Strażacy intensywnie przeczesywali rozla-
ny potok Lyseczynski w poszukiwaniu rannego właściciela chałupy. Tego 
zmiotła woda razem z kawałkiem łąki kiedy próbował uratować przywiązaną 
kozę. Znaleziono go o kilkaset metrów niżej i po udzieleniu mu pierwszej po-
mocy zabrał go z niedostępnych Lyseczyn przywołany helikopter. Strażacy 
z Marszowa a później z Peca odczerpywali wodę z laguny powstałej przy 
zatopionej siędzibie Veselego výletu w Temnym Dole. W ten sposób przy-
czynili się do minimalizowania szkód wyrządzonych przez powódź w redakcji 
i archiwum starszych numerów naszego czasopisma. Wydarzenia te spowo-
dowały opóźnienie wydania numeru letniego tylko o tydzień. W sąsiędnich 
miejscowościach sytuacja była nie mniej dramatyczna. Bardziej efektowne 
przypomnienie 140 rocznicy pracy ochotniczej straży pożarnej w Marszowie 
trudno sobie wyobrazić. 

Częściowo z inicjatywy monarchii, ale glównie w efekcie formowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego jako nosiciela postępu w drugiej polowie XIXw. 
powstały obok stowarzyszeń sportowych, muzycznych, turystycznych, 
patriotycznych i wielu innych jednostki ochotniczej straży pożarnej. W Mar-
szowie Górnym szanowni obywatele założyli umundurowaną wyposażoną 
w ręczną pompę wodną jednostkę ochotniczej straży pożarnej w 1873r., 
w wówczas samodzielnej gminie Alberzyce w roku 1882 a w Lyseczynach 

HORNÍ MARŠOV

Wspólną kolorową fotografię zrobili sobie strażacy przed zamkiem marszowskim dopiero latem 2001r. Ich poprzednicy strzykawkę wysokociśnieniową otrzymali 
w 1927r. Obecnie strażacy na nowy wóz stale jeszcze czekają. 

Dwa lata po powstaniu Jednostki ochotniczej straży pożarnej w Marszowie siędemnastu jej założycieli latem 1875r. pozowalo fotografowi do zbiorowej fotografii. 
August Jarski wówczas z największą brodą stał zupelnie z tyłu. Podczas obchodów 60-cio lecia jednostki 23 lipca 1933r. udekorowano go na oczach kilkuset 

zgromadzonych współmieszkańców i gości medalem jako ostatniego żyjacego założyciela. 

o cztery lata później. Swoją straż pożarną miała również gmina Temny Důl. 
Największy pożar założyciele marszowskiej straży pożarnej gasili w nocy 
z 16 na 17 maja 1887r. kiedy piorun zapalił przędzalnię lnu w Temnym Dole. 
Mając do dyspozycji ówczesne wyposażenie nie dużo mogli pomóc. Inną 
próbą ich możliwości były prace ratunkowe podczas wielkiej powodzi z 29 
na 30 lipca 1897r. Wówczas jednostką strażaków dowodził członek rady 
gminnej i piwowar browaru marszowskiego Josef Hanke. Komendantem 
naczelnym – dzisiaj powiedzielibyśmy – dowódcą oddziału wyjazdowego 
był kupiec i starosta gminy Marszow IV Johann Pfluger. Również dlatego 
mieli strażacy poparcie przy obradach rady gminnej. Przedstawicielem rady 
gminnej był również aż do roku 1909 członek współzałożyciel straży pożar-
nej włlaściciel restauracji i rzeźnik z ulicy Lyseczynskiej 12 August Jarski. 
Zmarł otoczony szacunkiem jako ostatní z założycieli w kwietniu 1935r. 
Po Josefie Hanke przejął dowodzenie w roku 1910 urzędnik marszowskiej 
kasy oszczędności Josef Möldner, którego ojciec Karl leżał na pierwszej fo-
tografii z 1875r. z przodu po prawej stronie. Jego następca Franz Brunecker 
stał przed wielkim zadaniem – miał zdobyć dla swojego oddziału benzyno-
wą sikawkę wysokociśnieniową. Marszow zyskał ją nadludzkim wysiłkiem 
dopiero w 1927r. dzięki pomocy wielu sponsorów. Kosztowała trzydzieści 
trzy tysiące koron. Gminy Marszow III i IV zapłaciły tylko siędem tysięcy, 
kolejne dary w wysokości tysiąca koron przekazały lokalna ubezpieczal-
nia przeciwpożarowa, urząd powiatowy, Rudolf Czernin-Morzin za majetek 
Marszow oraz Państwowa straż pożarna. Stokoronowymi sumami poparły 
akcję lokalne firmy takie jak ścieralnia drewna Dixa, pralnia Kluge, wytwórnia 
papieru Eichmann, kupiec Gottstein, browary Trutnov i Rudník jak również 
niektórzy gospodarze. Niemałą resztę dopłaciła odlewnia dzwonów Herold 
z Chomutova, u której cztery lata wcześniej parafia Marszow zamówiła sobie 
nowe dzwony. 

Pierwsze kino marszowskie działało w sali widowiskowej założonej już 
w 1856r. przez Bertholda Aichelburga razem z przebudowanym browarem 
i pierwszym hotelem w dolinie. Podczas II wojny światowej było mało widzów 
wobec czego zgodnie ze świadectwem uczestników ostatniej projekcji He-
leny Müllerowej i Klausa Richtera ze względu na konieczność ogrzewania 
przedzielono widownię na pól a kabinę projekcyjną prowizorycznie prze-
sunięto do drewnianej dobudówki. Tego wieczoru 21 października 1942r. 
zziębnięty operator miał włączone prowizoryczne urządzenie ogrzewcze. 
Po projekcji zaczęły płonać celuloidowe taśmy filmowe a od nich sala. Więk-
szość strażaków była na froncie. Według starych fotografii z ogniem zmagali 
się głównie weterani. Spłonęła unikatowa konstrukcja dachu słodowni i cały 
hotel Brauhof. Strażacy uratowali tylko do dnia dzisięjszego niszczejący bu-
dynek warzelni i część administracyjną. Od tej pory w miejscowości nie ma 
sali publicznej. 

Mieszkańcy, którzy uniknęli wysiędlenia oraz nowi przybysze wznowili 
działalność jednostki ochotniczej straży pożarnej już jesięnią 1945r. Wy-

posażenie nie należało do najlepszych. Odziedziczoną przenośną sikawkę 
benzynową wożono w wielkiej sanitarce Dodge po armii amerykańskiej. Kie-
dy na przykład podczas wielkich mrozów pod koniec lat sześćdziesiątych 
płonęły magazyny tuż obok nowej remizy strażackiej nie udało się miejsco-
wym w ogóle sikawki uruchomić. Po przebudowie remizy w 1973r. naresz-
cie doczekali się strażacy samobieżnej cysterny na podwoziu samochodu 
ciężarowego ZIŁ produkcji rosyjskiej. Cysterna jeździła pomału, ale doje-
chała niemal wszędzie. Cysternę na samochodzie Škoda 706 z początku lat 
osięmdziesiątych mają do dnia dzisięjszego. Pomimo dogłębnej przebudo-
wy w 2006r. jest strażackim weteranem. Przez długich czterdzieści osięm 
lat dowodził jednostką Adolf Semerák. W schroniskach górskich działał jako 
inspektor ochrony przeciwpożarowej dzięki czemu wysłużył sobie przydo-
mek Ada Minimax. W 1993r. do Marszowa przyżenił się zawodowy strażak 
Ladislav Licek, który dzięki systematycznej pracy z młodzieżą wybudował 
jedną z najlepszych jednostek ochotniczej straży pożarnej w regionie. Sym-
bolem zmian zachodzących w szeregach ochotniczej straży pożarnej, która 
swornie chodziła do urn wyborczych w okresię komuny, stało się jedno-
znaczne nawiązanie do tradycji zalożycieli z 1873r. i przyjęcie ich sztandaru 
z haslem „Bogu ku czci, bliźniemu ku pomocy, gminie i ojczyźnie ku sławie“. 
Láďa Licek potrafił poza weteranami włączyć do jednostki młodych chłop-
ców i dziewczęta pełnych zapału i energii oraz zdolnych poradzić sobie 
z niezbędnymi kursami i egzaminami. Spośród trzydziestu młodych wybra-
no również obecnego dowódcę jednostki Tadeáše Hlinke, który bez zarzutu 
dowodził pracą jednostki podczas czerwcowej powodzi. Najstarszym człon-
kiem jednostki jest Zdeněk Jošt służący już pięćdziesiąt jeden lat a starosta 
przeciwnie jest jednym z najmłodszych Josef Kaván. 

Strażacy w Marszowie mają problem. A z nimi mieszkańcy Karkonoszy 
wschodnich oraz tysiące turystów, nad których bezpieczeństwem czuwają 
podczas pożarów, przy wypadkach drogowych i podczas stale częściej się 
pojawiających klęsk żywiołowych. Podobnie jak ich poprzednicy przed dzie-
więćdziesięcioma laty nie mają nowoczesnego sprzętu przeciwpożarowe-
go wobec czego i oni ogłosili zbiórkę (www.hasicihornimarsov.cz), ale jest 
sprawą oczywistą, że nowej cysterny za cztery i pół milionu koron się nie 
doczekają bez pomocy gminy, państwa, ale głównie świadomego powagi 
sytuacji województwa Královéhradeckiego. Ten na razie nie podjął decyzji. 
Podczas ostatniego ważnego pożaru w pensjonacie Klárka na Przełęczy 
Okraj w styczniu 2013r. wyjechali strażacy marszowscy tak jak zawsze w 
ciągu pięciu minut. Za Spalonym Młynem ich cysternę wyprzedzili straża-
cy z Peca pod Śnieżką. Nie były to wyścigi wozów strażackich, ale wyścigi 
o życia ludzkie i majątek mieszkańców. Dopiero kiedy strażacy z Marszowa 
nareszcie doczekają się lepszego sprzętu poczujemy się bezpieczniej nie 
tylko my w Veselym výlecie. 

SPOTKANIE Z NAJSTARSZYMI MIESZKAńCAMI 
I MARSZOWSKI JARMARK
Szanowni rodacy z Marszowa, Alberzyc, Lyseczyn, Suchego Dolu, Temnego 
Dolu i innych miejsc górnej doliny Upy!
W imieniu gminy Marszow Górny pozwalamy sobie Was zaprosić na spotka-
nie rodaków i obecnych mieszkańców w piatek 16 sięrpnia od godz. 18:00 
w gmachu szkoły w Marszowie Górnym. Z przeszło stu rodakami spotkali-
śmy się już w 1994r. w wówczas nowej szkole. Wszyscy to spotkanie mile 
wspominamy. Z okazji Marszowskiego Jarmarku i Święta Wniebowzięcia 
Panny Marii odbędzie się kolejny tradycyjny program z mszą świętą w nowym 
kościele w sobotę 17 sięrpnia 2013r. o godz. 9:00, czyli przed rozpoczę-
ciem calodziennego jarmarku na Placu Bertholda w Marszowie. Będziemy 
bardzo się cieszyli jeżeli przyjedziecie do nas ze swoimi dziećmi i wnukami, 
aby poznały miejsca skąd pochodzą ich przodkowie. Wieczorem odbędzie 
się projekcja fotografii historycznych, na których można będzie się zapoznać 
z pierwotnym wyglądem doliny górnego biegu Upy.takim jakim go wytworzy-
li swoją pracą nasi poprzednicy. Bardzo nas cieszy wasze zainteresowanie 
starą ojczyzną i bardzo chętnie Was lepiej poznamy. Z pewnością spotkacie 
tu również szereg swych przyjaciół. Uprzejmie prosimy o przekazanie nasze-
go zaproszenia innym rodakom z Marszowa i okolic. 
Dziękujemy. Łączymy pozdrowienia Ing. Pavel Mrázek, starosta.

Program Marszowskiego JARMARKU 2013
Piątek 16.8.2013 - 15:00 Zwiedzanie zrekonstruowanej plebanii
18:00   Spotkanie po dwudziestu latach rodaków
    z Marszowa i okolic w szkole
09:00   Sobota 17. 8. 2013 -  Msza Święta z ojcem Janem Rybářem
    z okazji Wniebowzięcia Panny Marii w nowym kościele
11:00   aż do nocy stragany z wyrobami rzemieślniczymi i gastronomiczny-
    mi, atrakcje jarmarczne;̈
11:00   Uroczyste zagajenie jarmarku, przemówienie starosty, przywitanie 
    gości, występ mażoretów z Vrchlabi
11:30   Epizod z historii Marszowa w wykonaniu mieszkańców
12:30   Chór Chorea Corcontica z Trutnova
13:30   Teatr lalkowy Elf z Pragi z inscenizacją Kot w butach
14:30   Swing Sextet z Náchoda
15:30   Teatr lalkowy Elf z Pragi z inscenizacją Plywaczek
16:30   Country kapela Casaband z Jiřím Odvárką jak przed 
    dziesięcioma laty
18:00   Pop rockowa kapela Sabrage z Hradce Králové
20:00   Ska kapela Tleskáč z Pilzna
22:00   Punk rockowa kapela Werglův Pjos z Moravskiej Třebowej 
23:30   Rockowa kapela Overcome z Marszowa

www.hornimarsov.cz
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Pierwsza zachowana pisemna wzmianka o marszowskiej plebani pochod-
zi sprzed trzystu lat. Cieszy nas fakt, ze w jubileuszowym roku barokowy 
obiekt po latach zaniedbania zostaje przywrócony do życia. Do niedawna 
„uboga służąca“ – jak swoją siedzibę nazwał w 1840 roku pleban Franz 
Zwinger - przekształciła się w nowoczesne centrum edukacyjne. Mamy 
nadzieję, że i w nową placówkę życia społecznego w Karkonoszach. Mar-
szowska plebania - centrum ekologiczne DOTYK jest przykładem wyjąt-
kowego połączenia uratowanego zabytku z funkcjami wykorzystującymi 
nowoczesne technologie przyjazne wobec środowiska. Dokładna data 
wybudowania plebani nie jest znana, ale na pewno jej powstanie wiaze się 
z sąsiednim kościołem Wniebowzięcia Panny Marii. W notatkach nauczyci-
ela marszowskiego Simona Weinera, który pracował w Marszowie pięćd-
ziesiąt pięć lat aż do 1625 roku można przeczytać o tym „jak Marszow za-
częto znowu budować w 1550 roku“. Pierwszy jeszcze drewniany kościół 
został wyświęcony w 1568r. Dopiero „w roku 1605 wybudowano w ciągu 
trzech lat kościół kamienny“. Wówczas stała już obok i plebania, ale nie 
wiadomo jak wygladała. Pierwsza wzmianka pisemna o plebani pochodzi 
dopiero z 22 sierpnia 1713r. Ówczesny pleban Ondřej Josef uskarża się 
w niej na zły stan swego marszowskiego domu. Z pozwolenia na budowę 
wydanego przez biskupstwo Hradec Králové z 7 lipca 1740r. można się 
dowiedzieć, że plebania marszowska jest zgliszczem po pożarze i może być 
odbudowana a związane z tym wydatki mogą zostać pokryte z pieniędzy 
kościoła z tym, że wiano kościoła musi pozostać nie naruszone. Z tej infor-
macji oraz z badań historyczno – budowlanych wynika, że w latach 1740 - 
1743 starsze skrzydło południowe plebani otrzymało swój dzisiejszy kształt. 
Podczas rozbudowy (kiedy miała miejsce jak do tej pory nie wiadomo) dobu-
dowano północne skrzydło z nowym wejściem głównym i klatką schodową 
do pierwszego piętra i na strych. Pierwotne schody zostały zamurowane 
dzięki czemu - ku podziwu - zachowały się i po obecnej renowacji są cieka-
wym przykładem sztuki budowlanej. Na obrazie Jana Venuta z 1821r. ple-
bania z podwórzem z podwórzem gospodarczym została uwieczniona już 
w kształcie dzisiejszym. Pleban Josef Maria Kopp w ciągu wielu lat przed 
swą śmiercią w 1870r. kazał postawić nowe piece, wymienić okna i drzwi, 
wybielić i naprawić stodołę. W 1844r. kazał zburzyć zrujnowany daszek nad 
wodą i doprowadzić wodę do plebani korytem wydrążonym w piaskowcu. 
W roku 1942 do plebani przyszedł administrator Franz Houstek i w zapisie 
księgi parafialnej wyraził zdziwienie nad faktem jak mało wiadomo o prze-
szłości starego domu. Opisał również katastrofalny stan dachu plebani, w 
której podczas deszczu zaciekło wprost do pokojów, okna nieszczelne i nie 
zamykające się i grożące w każdej chwili wypadnięciem. Jednocześnie wy-
raził swe obawy związane z rekonstrukcją domu z uwagi na fakt, że budynek 
jest obiektem zabytkowym podlegającym ochronie. 

Przed rozpoczęciem odnowy badania budowlano-historyczne plebanii 
przeprowadził znawca architektury Jiří Škabrada. Najbardziej zaintereso-
wały go zachowane różnorodne okna barokowe i klasycystyczne. W latach 
sześćdziesiątych plebania dostała nową konstrukcję dachu i nowe blaszane 

poszycie. Wprawdzie przestało do plebani zaciekać, ale zachwiana równo-
waga statyczna, wilgoć i późniejsze zamknięcie większej części budynku 
przyczyniło się do dalszego niszczenia obiektu. W 2002r. Opustoszałą 
plebanię odkupiło od parafii Centrum Wychowania Ekologicznego SEVER 
nadając jej nazwę DOTEK (DOTYK) - Dom Odnowy Tradycji, Ekologii i Kul-
tury. Centrum zaczęło realizować swe posłanie, w ramach którego chciało 
odnowić plebanię i pracować w niej na rzecz odnowienia więzi człowieka 
z krajobrazem i przyrodą, ratowania dziedzictwa kulturowego i propagowa-
nia umiejętności wspierających idee stałego rozwoju. Od strony finansowej 
pomogło województwo Hradec Králové i Ministerstwo Kultury Rcz, ale pr-
zełomowym momentem było zyskanie w roku 2009 pieniędzy z Unii Euro-
pejskiej, konkretnie w ramach Programu Operacyjnego Środowisko Natu-
ralne. Za pośrednictwem Państwowego Funduszu Środowiska Naturalnego 
Centrum SEVER zyskało na rekonstrukcję trzydzieści sześć milionów koron 
z dziesięcioma procentami własnego wkładu i wsparciu ze strony wojewó-
dztwa Hradec Králové. Tylko dzięki tym środkom mogło Centrum zrealizo-
wać projekt DOTEK. Projekt realizowała spółka wykonawców: Budowlana 
i inżynieryjna firma Klimeš a firmą Labit z Vrchlabi, specjalizującą się w sys-
temach ogrzewczych i wentylacyjnych. Rozwiązanie problemu lepszego 
bilansu energetycznego przy jednoczesnym zachowaniu historycznego 
chrakteru domu było ważnym zadaniem zamówienia. Nowe technologie 
ogrzewania i wymiany powietrza umieszczone zostały w nowej dobudów-
ce przy zachodniej ścianie budynku. Strych jest izolowany grubą warstwą 
naturalnej izolacji konopnej, blaszany dach zastąpił tradycyjny gont łupany. 
Przed położeniem waty mineralnej jako izolacji fasady zostały wszystkie 
okna i drzwi oraz ich piaskowcowe framugi przesunięte tak, aby licowały 
z nową fasadą, aby został zachowany pierwotny wygląd budynku baroko-
wego. Z uwagi na statykę budynku zostały wzmocnione fundamenty a ścia-
ny spięto stalowymi tyczami i kotwicami. Nowe belki na strychu o długości 
dziesięciu metrów wzmocniły istniejącą konstrukcję dachu. W całym domu 
nie ma ani jednego kafelka, przeciwnie tynki w nowych pomieszczeniach są 
z naturalnej gliny. Skomplikowana rekonstrukcja pod warstwami farb ukry-
tych pierwotnych dekoracji i tynków wewnętrznych wyraźnie przyczyniła się 
do rozjaśnienia reprezentacyjnej Sali Biskupiej, biblioteki, pomieszczenia 
parafialnego i korytarza. Rekonstrukcja zmieniła wykorzystanie poszczegól-
nych części areału plebani. W budynku gospodarczym, byłej stajni umiesz-
czona została recepcja i centrum informacyjne, zaplecze dla lektorów i pra-
cowników. Na poddaszu z zachowaną starą konstrukcją drewnianą znaleźć 
można zamiast siana świetlicę. Na parterze głównego budynku znajduje się 
nowa kuchnia z jadalnią, Na piętrze znajduje się najpiękniejsza Sala Bisku-
pia, biblioteka, pomieszczenia biurowe i pokoje dla gości. Cały strych jest 
wykorzystany jako punkt noclegowy. W ogrodzie plebanii powstał mały 
ogródek jordanowski dla dzieci oraz oryginalnie zaprojektowana i wykonana 
letnia sala wykładowa służąca jednocześnie jako podium koncertowe i sce-
na teatralna. Od września 2013 DOTEK przez cały rok oferuje swe stylowe 
pomieszczenia do organizowania akcji szkoleniowych, towarzyskich i kultu-
ralnych oraz 27 miejsc noclegowych w siedmiu pokojach o różnej wielkości 
i apartamentach jak również wyżywienie we własnaej jadalni wykorzystują-
cej miejscowe produkty najczęściej bioprodukty. Cały obiekt jest dostoso-
wany do organizowania akcji szkoleniowych dla dorosłych i dla szkół. Cent-
rum jest otwarte dla publiczności od 1 września codziennie od godziny 9:00 
do 17:00. Po uprzednim uzgodnieniu również o innej porze. Goście mogą 
obejrzeć zrekonstruowane pomieszczenia barokowe z akurat powtającą 
ekspozycją interaktywną „Plebania na dotyk”, sąsiedni kościół renesan-
sowy, najstarsze drzewo Karkonoszy wschodnich i najmłodszy mielerz w 
Karkonoszach. Hodowane są tu również zwierzęta domowe oraz pierwotne 
gatunki drzew i krzewów owocowych. 

DOTEK – Dom Odnowy Tradycji, Ekologie i Kultury w Marszowie Gór-
nym, ul. Horská 175, Kod Pocztowy 542 26, zamówienia pobytów pod 
adresem: sever-hm@ekologickavychova.cz, tel.: 00420 739 203 205. 
Szczegółowe informacje o cenach usług dostępne pod adresem:
www.sever.ekologickavychova.cz odsyłacz Ekocentrum DOTEK. 

MARSZOWSKA PLEbANIA
CENTRUM EKOLOGICZNE dOTYK FARMA GóRSKA RůŽOHORKY

Schronisko Děčínská bouda z restauracją i farmą górską na Růžohorkach 
jest według nas najciekawszą obecnie ofertą na szczytach Karkonoszy. 
Rodacy spod Śnieżki Radka i David Mlejnkowie zaczęli gospodarować w 
1997r. w chałupie Danielka na Hoferovych boudach. Po upływie dziewięciu 
lat na Drodze Tragarzy przuesunęli się bliżej ku szczytowi Śnieżki. Na Rů-
žohorky przyprowadzili z sobą konie do pracy w lesie, cztery krowy, młode 
bydło a dzisiaj hodują również dwadzieścia pięć owiec. W lecie dwadzieścia 
z nich pasie się na leżących na przeciwko Wielkich Tippeltovych boudach 
a pięć zostaje przy chałupie. David prowadząc gospodarstwo na wysokości 
1280 m n.p.m. jest najwyżej gospodarującym przez cały rok gospodarzem 
w Karkonoszach a być może i w całych Czechach. Kto przy górnej granicy 
lasu na Růžohorkach był w zimie i poczuł na własnej skórze lodowaty wiatr 
wiejący od Studnicznej Góry i z doliny Obří důl musi podziwiać zaciętość 
gospodarza. Dwie krowy zyskał jeszcze na Danielce z bliskich Janovych 
bud od ostatniego tradycyjnego gospodarza w Karkonoszach Friedricha 
Kneifela. „Masz konie i krowy, więc jesteś już gospodarzem” - pasował wó-
wczas Davida Mlejnka stary góral. Krowa Kneifela Pepina zdechła mając 
godnych podziwu dwadzieścia jeden lat w spokoju na pastwisku na Růžo-
horkach. Młodsza Andula pasie się tutaj i w tym roku. Szkoda, że odnowy 
gospodarowania na Růžohorkach nie dożył się stary gospodarz, ale jego 
zięć i znajomy emerytowany leśniczy Josef Tylš często tu zagląda. David 
Mlejnek zajmuje się zwierzętami, przygotowuje paszę, sprząta i nawozi łąki, 
przesuwa ruchome płoty. Przy naganianiu owiec pomagają mu dwa psy: 
Border Collie i kaukaski pies pasterski. Latem pracuje w lesie przy wyrę-
bie drzew i dla schroniska górskiego przygotowuje wielkie zapasy drzewa 
na opał. Razem z Dyrekcją KRNAP ratują eklawy łąkowe usuwając naloty. 
Doi również krowy, ale produkcją sera, jogurtu i twarogu z mleka domo-
wego zajmują się już kobiety w restauracji. Radka Mlejnková z córką Radką 
i pracownikami sezonowymi zajmują się restauracją i pokojami gościnnymi. 
W chałupie Děčínská bouda udało się im wyjątkowo odnowić dawną tra-
dycję bud górskich z gospodarstwem i usługami dla turystów. Ze smakiem 
urządzony dom drewniany, oryginalna i wysokiej jakości kuchnia oraz pr-
zyjazne nastawienie obsługi w historycznych ubiorach spodobają sią każ-
demu gościowi. Dwa razy w tygodniu chałupę wypełnia zapach chleba do-
mowego, bochenków chlebowych i placków skwarkowych. Główną oporą 
tutejszej kuchni jest własne wysokiej jakości mięso, kartofle, kapusta, gr-
zyby, jagody i zioła. Na Růžohorkach rośnie nie tylko tutejszy lubczyk, ale 
i mięta. Tę zabarwioną na czerwono Radka dostała niedawno od wnuczki 

Kneifela Renáty. Tak jak dawniej w górach gruntem oferty jest porządna 
zupa na przykład prawdziwkowa, smoczkowa z rzepy, „kulajda” i obow-
iązkowo karkonoskie „kyselo”. Jako przekąskę tylko można wybrać przy-
smak góralski, czyli pajdę chleba z domowym twarogiem z przyprawami, 
naleśnik gryczany z dobrą bitą śmietaną lub „przysmak” w postaci wielkiej 
kromki chleba ze smalcem, skwarkami, cebulą i czosnkiem. Radka Mlejn-
ková gotuje według wypróbowanych tradycyjnych receptów karkonoskich. 
Soecjalność zakładu z wołowiny gotuje według przepisu z XVIII w. z sosem 
chlebowym i bitymi kartoflami. Pieczeń wieprzową przekłada suszonymi 
śliwkami. Stosownie do pory roku można sobie zamówić knedle drożdżowe 
z jeżynami, morelami, truskawkami lub jagodami. Można zamówić tylko je-
den lub po jednym każdego rodzaju. Herbaty o różnych smakach podaje się 
w dużych kubkach i na życzenie z miodem. Do ulubionego ciepłego mosztu 
jabłkowego dodają cynamon i kawałki jabłka, do malinówki gorące maliny. 
Poza tradycyjnym sokiem malinowym oferta obejmuje czeską kofolę a prze-
de wszystkim wszystkie gatunki piw karkonoskich. Największym powodze-
niem cieszy się dwunasto stopniowe piwo pszeniczne; ktoś je miesza z ci-
emnym; ciekawostką jest „karkonoski radler“. Specjalnością farmy górskiej 
jest nie tylko dla gości zakwaterowanych ustawiona przy domu wielka kadź 
z gorącą wodą z domieszką soli i ziół. Gospodarz stosownie do temperatury 
na dworze ogrzewa ją paląc drzewo na przyjemną temperaturę 38 – 42°C. 
W tęgich mrozach niektórzy goście wytrzymali zanurzeni po szyję w wod-
zie nawet cztery godziny. Gościom mieszkającym na Růžohorkach bagaże 
przywiozą i w zimie ratrakiem z Wielkiej Upy albo je odbiorą z górnej stacji 
kolejki linowej Portášky a za kilka miesięcy znowu ze stacji kolejki linowej 
na Śnieżkę. Dzięki wsparciu ze strony miasta Pec pod Śnieżką może David 
Mlejnek w zimie regularnie utrzymywać ratrakiem główną trasę całego grz-
bietu górskiego od schroniska Jana po bliską stację kolejki linowej na Rů-
žovej Górze. To pomaga głównie biegającym na nartach i jeżdżący na san-
kach a ostatnio stale przuybywającym zwolennikom skialpinizmu. Wizyta w 
Děčínskiej boudzie jest próbą sił dla gości okolic Śnieżki, głównie dla tych 
z kategorii miłośników gór. Farma czynna jest przez cały rok a więc również 
w listopadzie i kwietniu, bowiem nie mogą przecież zostawić zwierząt bez 
opieki. 
Farma górska Růžohorky – Děčínská bouda w Pecu pod Śnieżką, Vel-
ká Úpa nr 181, Kod Pocztowy 542 21, Gospodarze: Radka i David Mlejn-
kowie z rodziną, tel.: 00420 733 557 999, e-mail: horskafarma@email.
cz, www.ceskehory.cz/decinskabouda. Znajomość języka niemieckiego.

Fotografię na stronę tytułową z archiwum Veselego vyletu nie wybraliśmy przypadkowo. Do pierwszej gospody na Růžohorkach wysoko nad Pecem chcemy was zaprosić tak samo 
jak zachęcał gości fotograf Adolf Lehmann przed stu dwunastoma laty. Przy letniej budzie przybyła wprawdzie weranda a z tyłu nowa obora, ale poza tym dużo się nie zmieniło.

I obecny gospodarz tu hoduje krowy a gospodyni z pomocnicami opiekują się gośćmi wędrującymi na szczyt Śnieżki widocznej na horyzoncie. 
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PEC POd SNĚŽKOU

Robert Hofer z rurą stalową o wadze 160 kg.

Ignaz Sagasser z Sagasserovych bud nr 113 nosił towary na Śnieżkę ponad 
dwadzieścia pięć lat. Z doliny Obří důl podobno wniósł na Śnieżkę ładunek

o wadze 196 kilogramów.

Większość fotografii tragarzy wykonali goście, tak jak i tę z końca lat trzyd-
ziestych, na której widzimy odpoczywających tragarzy: Stefana Mitlöhnera, 

Emila i Roberta Hofera. Nazwiska czeladnika jak na razie nie znamy. 

Aż do kwietnia 2014r. nie będzie jeździć kolejka linowa na Śnieżkę. Przez 
cały sezon letni będzie można śledzić jak wyrastają nowe stacje w Pecu, 
na Różowej Górze i na szczycie. Na osadzanie stalowych słupów i betono-
wanie ich podstaw na jej górnym odcinku zwróci naszą uwagę duży helikop-
ter Mi-8. Ale fakt ten podobnie jak i w zeszłym roku nie będzie miał wpływu 
na liczbę turystów zdobywających szczyt najwyższej góry Republiki Cze-

skiej Śnieżki. Podobnie jak i w ubiegłym roku z łącznej sumy ośmiuset tysię-
cy gości więcej ich przyszło z polskiej strony gór. Jest to okazja do poznania 
mniej znanych dróg z Wielkiej Upy. Na trasach Veselego výletu wprawdzie 
trafiają się odcinki wyasfaltowane, ale przeważnie będą się Państwo poru-
szali po tradycyjnych drogach górskich. 

drogą tragarzy
Skorzystanie z kolejki linowej Portášky jest najwygodniejszym sposobem 
dostania się obecnie na Śnieżkę. Z wyjściowej różnicy wysokości wyno-
szącej 900 m zaoszczędzi nam 350 m najbardziej stromego podejścia. 
Dlatego też na tegoroczną pielgrzymkę Świętego Wawrzyńca w sobotę 
10 sierpnia większość pielgrzymów z czeskiej strony z oficjalnymi gośćmi 
włącznie wyruszy z Wielkiej Upy. Kto nie skorzysta z kolejki linowej znajdzie 
tu nową trasę. Dzierżawca Gospody tragarzy górskich przy dolnej stacji 
kolejki linowej Portášky Petr Kobr razem z wicestarostą miasta a zarazem 
kolegą z Pogotowia Górskiego Petrem Haisem wytyczyli Drogę tragarzy 
na Śnieżkę. Przy wsparciu ze strony miasta Pec pod Śnieżką doprowadzili 
do oczyszczenia w paru miejscach dawno opuszczonej i zarośniętej drogi 
górskiej, wytyczenia kierunkowskazami i instalacji planszy informacyjnych 
jak również wybudowania miejsc odpoczynkowych. W pracach tych brał 
również udział Veselý výlet. A aby wasze wrażenia z podejścia z Wielkiej 
Upy drogą, po której przez osiemdziesiąt lat dźwigali tragarze zaopatrzenie 
dla schroniska Czeska bouda na Śnieżce były bardziej autentyczne mo-
żecie wypożyczyć sobie tradycyjne drewniane nosidła karkonoskie w Go-
spodzie tragarzy górskich. Najlepiej jest umówić się telefonicznie z Petrem 
Kobrem (00420 603 475 107). Rezerwacja i wypożyczenie związane są 
z zaliczką i drobną opłatą. Nosidła zwraca się w miejscu odbioru. W sezonie 
głównym w lipcu i sierpniu Gospoda tragarzy górskich jest czynna codzien-
nie; wiosną i jesienią od czwartku do niedzieli. Ładunek można uzgodnić 
na miejscu. Jeżeli nie bądzie niczego do wyniesienia dla Czeskiej placówki 
pocztowej poproócie chociaż o butelki z wodą. Bowiem tylko z ładunkiem 
można najlepiej poznać stare rzemiosło. Antonin Missberger dla gości spo-
rządził dziesięć nosideł według autentycznego egzemplarza zachowanego 
w rodzinie. Ciekawostą jest, że Missbergowie z Marszowa w 1785r. byli wła-
ścicielami jednej z ośmiu bud letnich na Różohorkach i z całą pewnością 
tam na nosidłach nosili niezbędne zapasy. Droga tragarzy pnie się od dolnej 
stacji kolejki linowej Portášky koło pensjonatu Modřín po starej wyrównanej 
drodze z pięcioma serpentynami na Zadní Výsluní. Z lewej strony na zbo-
czu jest widoczna chałupa zwana Silnička, przypominająca, że tragarzami 
na Śnieżkę nie byli wyłącznie mnężczyźni. Kiedy w pierwszej wojnie świa-
towej zginął mąż Albiny Mitzingerowej ze wspomnianej chałupy dorabiała 
sobie z brygadą Koppenträgrów jak ich wówczas nazywano. Przy planszy 
informacyjnej Výsluní z widokiem Wielkiej Upy umieszczone są ławeczki 
do siedzenia i jedna wysoka do oparcia nosideł. Tragarzy na trasie odpo-
czywali dziesięć razy w miejscach ku temu specjalnie przystosowanych 
lub stworzonych przez samą przyrodę, ale tak aby nie musieli zdejmować 
nasideł z ramion. Nad ławeczkami zaczyna się najbardziej stromy odcinek 
podejścia. Z prawej strony są widoczne łąki i chałupy zwane Hoferovymi 
budami i znaną narciarską trasą zjazdową Portášky. 

Hoferovy boudy
Według najnowszych badań i naszych poszukiwań w Alpach Hoferowie 
przyszli do Wielkiej Upy na końcu XVI w. z południowych Tyrol. Najpraw-
dopodobniej z doliny Antholz i Ahrntal na północ od miasta Bruneck. Stąd 
przez graniczny grzbiet górski, który od 1918 roku pod względem politycz-
nym oddziela Tyroly od Tyrol południowych jest bardzo blisko do doliny Zil-
lertal. Jej koniec sięga rzeki Inn nieopodal miasta Schwaz. A właśnie z tego 
regionu z kopalniami srebra a przede wszystkim tradycjami drwalnictwa 
przyszli po 1566 roku koloniści alpejscy tacy jak na przykład Hoferowie, 
Bergerowie i Hintnerowie do doliny Upy. Najbardzioej znanym z rodu karko-
noskich Hoferów był pański gajowy, sołtys i karczmarz David Hofer, który 
w 1793r. zyskał na własność dziedziczną do dnia dzisiejszego istniejącą 
restaurację Na Peci. Jego współczesny imiennik z Tyrol południowych Da-
vid Hofer jest elitarnym włoskim narciarzem przodującym w biegach na nar-

tach. W dolinie Antholz w znanym ośrodku Anterselva tradycyjnie zdobywa 
najwyższe laury miejscowy zawodnik biatlonowy Lukas Hofer. Najsławniej-
szym Hoferem z Tyrol południowych był Andreas, który w czasach napole-
ońskich przewodził powstaniu przeciwko Bawarczykom i Francuzom stając 
się symbolem walki Tyrolczyków o niepodległość. Hoferowie z Karkonoszy 
opuścili swą praojczynę przed 450 laty, ale bez wątpienia mają wspólne 
korzenie ze słynnym bojownikiem o wolność i współczesnymi słynnymi nar-
ciarzami. 

Na najstarszym znanym spisie mieszkańców Wielkiej i Małej Upy z 6 
sierpnia 1644r. są trzej Hoferowie. Mianowicie: Christof, Georg a Zacha-
rias (też VV 36/2011). Z pierwszej numeracji domów z 1771r. wiemy, że 
mieszkali w chałupach na Výsluní, w Šramlu a przede wszystkim na Hofero-
wych boudach, gdzie mieszkają do dnia dzisiejszego. Obok ich zabudowań 
wiodła droga z Wielkiej Upy na Śnieżkę. Prawdopodobnie dlatego stali się 
z nich sławni tragarze górscy. Poza zabytkami i artefaktami przypominający-
mi historię regionu pod Śnieżką wysoko cenimy również świadectwa języko-
we. Do nich należą nazwy miejscowe. W mieście Pec pod Śnieżką koloniści 
założyli lub długo gospodarzyli na enklawach łąkowych Teppeltovy, Rich-
terovy, Thammovy czy Sagasserovy boudy. O ile nam wiadomo, nigdzie w 
Karkonoszach nie zostaliw danym miejscu pierwotni pieszkańcy o zgodnym 
nazwisku z nazwą danego miejsca. Tylko na Hoferowych boudach bez 
przerwy mieszkają Hoferowie. Najwyżej położona i największa cxhałupa 
nazywała sią Hoferowa pomimo tego, że w niej przez co najmniej 160 lat 
gospodarzyli Mohornovie. Dopiero nowi osadnicy z Jaworników w 1945r. 
zmienili nazwę chałupy według góry, Portáš, na której stoi na Portášky. 
Ostatnio w związku z przypomnianą historią tragarzy górskich na Śnież-
kę stale częściej pojawia się pierwotna nazwa enklawy łąkowej Hoferovy 
boudy. Przyczynił się do tego i wyciąg narciarski Hofer, który wybudował 
i obsługuje w ramach SKIPORT Wielka Upa Walter Hofer. Pod ławeczkami 
i planszą informacyjną Hoferovy boudy widoczna jest chałupa dawniej Ro-
berta a dzisiaj Helmuta Hofera. Trochę wyżej przy zatrawionym tarasie stoi 
samotna czereśnia przypominająca zanikły dom innego tragarza na Śnieżkę 
Johanna Hofera juniora. Jego ojciec Johann senior i brat Emil mieszkali w 
pobliskich Sagasserowych boudach. Droga tragarzy dalej chowa się w le-
sie. Po prawej stronie za wałem agrarnym jeszcze przed sześćdziesięcioma 
laty Hoferowie sprzątali siano a dziś tu rośnie wysoki las. W jednym miejscu 
pod świerkami widoczne są fundamenty domu – i tutaj mieszkali Hoferowie. 
Ścieżka dwukrotnie przecina drogę do zwożenia drewna zanim połączy się 
z leśną drogą. Stąd na Růžohorky z dwoma restauracjami jest już bardzo 
blisko. A to już jest połowa drogi na Śnieżkę. Żółty szlak turystyczny jest 
dobrze znany.

Zawody tragarzy
Według opowiadań ostatniego z żyjących tragarzy na Śnieżkę Helmuta 
Hofera (także VV 14/1999), który z ojcem Robertem nosił do 1953r. do-
stosowywali swoje siły do potrzeb ruchu turystycznego w schroniskach 
wysokogórskich a szybkość wspinaczki do warunków na szlaku. W latach 
1875–1945 mieli właściciele Pruskiej i Czeskiej Boudy na Śnieżce, któ-
rymi byli Friedrich, po nim syn Emil a następnie wnuk Heinrich Pohlowie 
wynajęty suteren remizy strażackiej służący im jako magazyn, w którym 
przygotowywane były ładunki do wyniesienia na Śnieżkę. Tutaj inny czło-
nek ich brygady Johann Hofer senior, po nim syn Emil a później kolejny syn 
Robert przydzielali poszczególnym tragarzom ładunki. Początkujący no-
sili ładunki o wadze od czterdziestu do pięćdziesięciu kilogramów. Zanim 
mogli wnieść stukilogramową beczkę z piwem musieli opanować technikę 
noszenia drewnianych nosideł z punktem ciężkości wysuniętym wysoko 
nad głowę jak również wyćwiczyć ciało. Z dzisiajszego punktu widzenia rze-
miosło tragarzy górskich było bardzo ciężką dyscypliną sportową. Wejście 
zabierające cztery godziny ze stukilogramowym ładunkiem i dwugodzinne 
zejście na przykład z pustą pięćdziesięciokilową beczką dębową musieli 
z wyjątkiem niedzieli od maja do października wykonać codziennie. Johann 
Hofer senior wytrzymał tak pracować równych pięćdziesiąt lat. Codzien-
nie pokonywał z nosidłami trasę o długości czternastu kilometrów pokonu-
jąc prawie kilometrową różnicę wysokości. Ścigać się im ani nie przyszło 

do głowy. Pomimo tego parę rekordów ustanowili. W marcu 1944r. wyniósł 
Robert Hofer od schroniska Obří bouda najcięższy znany ładunek, któ-
rym było urządzenie dla stacji meteorologicznej na Śnieżce. Na nosidłach 
umieścił stalową rurę o długości dwa i pół metra ważącą 160 kilogramów. 
Meteorolodzy upamiętnili na fotografii wykonanej z ich wieży obserwacyjnej 
moment jego dotarcia na szczyt. Jeszcze większym wyczynem ostatniego 
tragarza Roberta, który pracował aż do 1961r. było wniesienie na Śnieżkę 
z Wielkiej Upy kasy pancernej ważącej stoczterdzieści kilogramów. Warto 
o tym pamiętać kiedy człowiek sam spróbuje trasą tragarzy wynieść swoich 
na przykład trzydzieści kilogramów. 

Przebudowa kolejki linowej na Śnieżkę przyczyniła się do zorganizowa-
nia dwóch wyścigów tragarzy górskich. Zespół Czeskiej Placówki Pocz-
towej skupiony wokół właściciela Miolana Blahy zorganizował wyścigi w 
ramach Sherpa Cup. W zeszłym roku 14 lipca pokonał trasę o długości sze-
ściu kilometrów z Peca od tamy doliną Obří důl na Śnieżkę pokonując róż-
nicę wysokości 800 m z czterdziestokilowym ładunkiem jako pierwszy Mi-
roslav Duch z Upicy w ciągu jednej godziny i piętnastu minut. Wśród kobiet 
z dwudziestokilowym ładunkiem wygrała Pavla Hovorková z czasem jedna 
godzina i czterdzieści dziewięć minut. W roku bieżącym drugie wyścigi od-
będą się w sobotę 22 czerwca (www.postovnasnezka.cz). Po tradycyjnej 
Drodze tragarzy z Wielkiej Upy wyruszyło 13 października 2012 siedemna-
stu mężczyzn i cztery kobiety. Wyścigi tragarzy górskich zorganizował Petr 
Kobr z przyjaciółmi. Na starcie uczestnikom zrobiono pamiątkową fotogra-
fię z Helmutem Hoferem. Zdeněk Pácha z Beskid dotarů na szczyt Śnieżki 
jako pierwszy z czasem 1 godzina i 17 minut. Spokojnym tempem swych 
przodków do Czeskiej placówki pocztowej z ładunkiem o wadze trzydziestu 
kilogramów na nosidłach dotarł na Śnieżkę z czasem dwie i pół godziny 
również Walter Hofer. W tym roku wyścigi odbądą się w sobotę 5 paździer-
nika.
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Wilhelm Bönsch otworzył gospodę w Boudzie Jana, 1914r.Gospoda w punkcie wyjścia Na Křižovatce, 1900r.

Ze Skrzyżowania przez Pěnkavčí Vrch
Według niektórych wędrowanie po szczytach Karkonoszy jest spacerem 
od gospody do gospody. Nie obowiązuje to wszędzie, ale między Skrzyżowa-
niem (Křižovatka) a Śnieżką jest czynnych aż sześć placówek gastronomicz-
nych. Gospodę na Růžohorkach ze strony tytułowej wybudował w pierwotnie 
letniej chałupie Wenzel Hintner z Braunovych luk. Od lata w 1905r. schro-
niskiem górskim zarządzał właściciel gospody Na Křižovatce Engelbert Adolf. 
Dzięki temu powstała ciekawa sytuacja, kiedy rodzina Adolf gospodarowała w 
pierwszym i najniżej położonym domu i w ostatním najwyżej położonym domu 
w Wielkiej Upie. Z całą pewnością z piwnic gospody Na Křižovatce wędrowały 
beczki z piwem na Růžohorky na plecach tragarzy. Oba miejsca łączy obec-
nie ładna i mało znana dróżka jako kolejna oferta trasy na lub ze Śnieżki. Ma 
kilka wariantów, o których chcemy czytelników poinformować. Przystanek au-
tobusowy przy wjeździe do miasteczka Pec pod Śnieżką nazywa się Temný 
Důl odgałęzienie na Małą Upę, ale miejscowi znają to miejsce jako Křižovatka 
(Skrzyżowanie). Tutejsza restauracja z pensjonatem i numerem domu Wielka 
Upa 1jest czynna bez przerwy dobrych sto dwadzieścia lat. Za mostem jest po-
czątek żółtego szlaku o długości dwunastu kilometrów i koncem na szczycie 
Śnieżki. Na małym placyku można zaparkować samochód. Dolny odcinek sta-
rego traktu wybudowanego pod koniec XIX w. przez właścicieli majątku Mar-
szow do zwożenia drewna na rogatych saniach nazywa się Kubátova cesta. 
Pierwotnie nazywano ją Wolfgangweg według imienia syna hrabiego Rudolfa 
Czernin-Morzina, który wybrał karierę duchownego. Czerninowie byli zmusze-
ni w 1931r. w konsekwencji reformy rolnej część majątku marszow sprzedać. 
Na zboczach gór Špičák, Dlouhý hřeben i Červený vrch powstało leśnictwo w 
majątku trzech rodzin czeskich (także VV 34/2010). Według jednego z nich 
czeskiego prezydenta ziemskiego Huga Kubáta zmieniono nazwę odcinka tej 
drogi od Skrzyżowania do schroniska Jana. Pomału nabierając wysokość dro-
gą biegnącą w lesie można przyglądać się owocu naszej najnowszej pracy 
wykonanej na zamówienie Karkonoskiego Parku narodowego. Remontując 
tę drogę w 2010r. w wielu miejscach odnowiliśmy jej powierzchnię tradycyj-
ną technologią kamieni stawianych na sztorc. Udało się nam to i w miejscach 
podmokłych i bagnistych. Po 450m można skręcić w prawo i przejść na dziś 
nie oznakowany trakt. Wiedzie wysoko nad wąską dolinę rzeki Mała Upa 
z pięknymi widokami na zbocza gór po przeciwnej stronie: Špičáku i Dlouhego 
hřebena. Po dojściu do drogi okrężnej biegnącej po warstewnicy zarówno 
lewą i prawą odnogą dojdzie się do schroniska Jana. Prawa strona wiodąca 
przez enklawę łąkową Braunovy louky jest ciekawsza. Tutaj w najniżej położo-
nej chałupie nr 28 mieszkał z rodziną Wenzel Hintner wspomniany już założy-
ciel restauracji na Růžohorkach. A jeżeli nie skręciliście na Červený vrch do-
jdziecie żółtym szlakiem pokrywającym się z Kubátową cestą do schroniska 
Borůvka. W zacisznym zakątku Przedniego Vysluni czeka na gości gospódka 
z kuchnią domową. W sobotę 22 lipca odbędzie się tutaj już po raz jedenasty 
festiwal Lato Teatralne. Jeden ze spektakli przygotują lokalni sąsiedziw opar-
ciu o motywy bajki „Jak chciał Trautenberk nowy kożuch”. Wszystkie trzy wa-
rianty Kabátowej cesty doprowadzą gości do znanego hotelu górskiego Jana 
z ogródkiem, gdzie smakują każdemu znakomite lody jagodowe. Za schro-

niskiem szlak biegnie lasem. Najlepiej jest zejść z często uczęszczanej drogi 
i przy krzyżu z białą tablicą kamienną skręcić w prawo na ciekawą enklawę 
łąkową Pěnkavčí Vrch. Krzyż ze słowami Jezusa Chrystusa dał zrestaurować 
na krótko przed śmiercią w 2006r. miejscowy góral Friedrich Kneifel. Przez 
środek osady ku jej prawemu górnemu rogu wiedzie widoczna jeszcze w tra-
wie droga. Większość nazw miejscowych w Karkonoszach odzwierciedlała 
nazwiska rodzin założycieli osad lub ich długoletnich dzierżawców. Gdyby tak 
było i w tym przypadku miejsce to nazywałoby się Hiontnerovy boudy. Podc-
zas pierwszego numerowania domów w 1771r. zamieszkiwali Hintnerowie pięć 
chałup z siedmiu. Na końcu wojny w maju 1945r. tworzyło osadę Pěnkavčí 
Vrch dwanaście gospodarstw a mieszkała tutaj tylko rodzina Rudolfa Hintnera. 
Ale przynajmniej w małym stopniu byli spokrewnieni z wszystkimi pozostałymi 
mieszkającymi tutaj rodzinami: Berger, Braun, Enthaler a zwłaszcza Tippelt. 
Rudolf Hintner miał przedostatnią chałupę nr 44 na górze po lewej stronie 
od naszej trasy. Stąd na schyłku XIX wieku wyruszał każdego lata z bratem 
Berholdem przez Śnieżkę do schroniska Obří bouda, by do schronisk na szc-
zytach nosić w pięćdzoiesięciolitrowych beczkach pitną wodę. Niekiedy obaj 
bracia w dwójkę wynieśli w lektyce i turystów – najczęściej damy z lepszych 
rodzin. Trzeci z braci Wenzel nie dołączył do nich. Pracował już nad otwarciem 
gospody w budzie letniej na Růžohorkach. Nad Pěnkavčím Vrchem trasa nas 
wiedzie ku wygodnej drodze leśnej biegnącej wokół góry o tej samej nazwie. 
Przed tymi, którzy skręcą w lewo po chwili otworzy się panorama doliny Lví důl 
z wyraźną enklawą Šímovy chalupy. Liczni tragarze tacy jak Ignaz Sagasser, 
Johann i Emil Hoferowie pochodzili z Sagasserovych bud – również ta enkla-
wa będzie z drogi widoczna. Jeszcze przed Hoferovymi boudami z restauracją 
Portášky trasa wraca na żółty szlak i trochę dalej na Drogę Tragarzy z Wielkiej 
Upy. Na kolejnej enklawie Růžohorky latem 1903r. Robert i barbara Richte-
rowie wybudowali nową restaurację. Ich konkurencja zmusiła Wenzela Hint-
nera sprzedać swoją gospodę. Dzisiaj obie dobrze prosperujące restauracje 
należą do najlepszych w Karkonoszach wschodnich. 

Przez punkt widokowy Emminy
Na trasę przez Pěnkavčí vrch można wejść również przy przystanku autobu-
sowym Wielka Upa Barrandov. Za mostkiem na przeciwko pensjonatu Stary 
Młyn prowadzi w prawo pod górę ścieżka zacieniona aleją drzew liściastych 
założoną przed ponad stu laty przez lokalne towarzystwo dbające o estetykę 
otoczenia. Kierunkowskazy prowadzą turystówdo drewnianej altany stojącej 
w miejscu już dawno zanikłego punktu widokowego Emminy, nazwanego 
od imienia lubianej wówczas hrabiny Czernin-Morzinowej (także VV 34/2010). 
Do odnowienia uroczego zakątka przyczyniło się w zeszłym roku centrum eko-
logiczne SEVER z mieszkańcami okolicznych chałup a głównie rodzeństwo 
Eva i martin Hančilowie z sąsiedniego domu nr 53. W ładnej chałupie zakwate-
rowani goście mogą obejrzeć szereg przedmiotów przypominających pierwot-
nych mieszkańców z rodu Hintnerów. Trasa biegnie dalej w prawo po warstwi-
cy na Přední Výsluní. Od kapliczki założonej przez pobożnego Ignaza Bergera 
w 1885r. pnie się ścieżka bezpośrednio ku Janovym boudam i na Pěnkavčí 
Vrch.           www.pecpodsnezkou.cz

Wagony kolejki linowej z Janskich Łaźni na Czerną Horę są ośmioosobowe, 
czteroosobowe ławy wyciągu krzesełkowego z Peca pod Śnieżką na Hnědý 
Vrch oraz trzyosobowe ławy wyciągu krzesełkowego z Wielkiej Upy na Por-
tášky łączą autobusy nowej sezonowej linii autobusowej TourBUS. Kombinu-
jąc cztery wspomniane środki lokomocji można sobie w znacznym stopniu 
ułatwić pierwszy etap wysokogórskiej wyprawy lub spaceru ewentualnie 
przjażdżki rowerowej po grzbietach gór. W planowaniu wycieczki w dolinie 
Upy można skorzystać z usług nowej oferty nazwanej Resort TourPAS Czerna 
Hora – Śnieżka. Po nabyciu specjalnego biletu ważnego dziesięć dni uzysku-
je się wyraźne zniżki przy kupowaniu biletów powrotnych na wszystkich trzech 
kolejkach linowych, prawo dwukrotnego przejazdu autobusem linii TourBUS. 
Ponadto w cenie jest również jeden pokazowy zjazd na trasie bobslejowej w 
Pecu pod Śnieżką. Wszystkie te atrakcje kosztują dorosłego pasażera 290 
CZK a dzieci, juniorów i seniorów tylko 220 CZK. Jeszcze wyraźniejsze zniżki 
mają rodziny z dziećmi. TourPAS można kupić w kasie kolejki linowej Czerno-
horski Express, Portášky albo w kasie wyciągu krzesełkowego Hnědý Vrch. 
Autobus Resort TourBUS z miejscem dla trzydziestu pięciu osób i na dwad-
zieścia rowerów jeździ w lipcu i sierpniu codziennie, w czerwcu i we wrześniu 
w czasie weekendów. I bez TourPASu z darmowymi przejazdami TourBUSem 
można skorzystać latem ze wspomnianych usług transportowych. Jeden pr-
zejazd kosztuje 50 CZK z przewozem roweru włącznie. A kiedy zakupiony 
bilet przedłożycie przy zakupie TourPASu o zapłaconych pięćdziesiąt koron 
niższa będzie cena TourPASu. Kolejki linowe i TourBUS przewożą rowery 
za darmo. W rozkładzie jazdy TourBUS oznaczony symbolem roweru może 
przewieźć aż dwadzieścia rowerów, oznaczone symbolem turysty - tylko pięć 
rowerów. O ile jest grupa większa niż piętnaście osob może sobie zamówić 
TourBUS w porze innej niż przewiduje rozkład jazdy.

Od stacji górnej Czernohorskiego Expresu wiedzie ulubiona trasa space-
rowa do Peca pod Śnieżką. Plansze informacyjne prezentują gościom takie 
miejsca jak wieża widokowa Panorama, Przy starej kolejce linowej, Černá 
paseka, Czarnogórskie Torfowisko, zapora (klausa) na Jaworowym potoku, 
osada Lučiny, Mulda – miejsce związane z początkami narciarstwa zjazdo-
wego w Pecu. Na rowerze można przejechać drogami na Czarnej i Svietlej 
górze pierwszą karkonoską trasę edukacyjną oddaną do użytku latem 2001r. 
zaprowadzi zaintersowanych do ciekawych zakątków takich jak Černá pa-
seka, Zrcadla, Pěticestí, schroniska Wielkie Tippeltove, Krausove i Wielkie 
Pardubickie budy. Wzdłuż całej trasy znajdują się piękne punkty widokowe. 
Podobnie jak wielką atrakcją zimową jest zjazd z Czarnej Góry na sankach 
w lecie jest nią zjazd na specjalnych hulajnogach. Przy stacji kolejki linowej 
na Czarną Górę znajduje się wypożyczalnia pięknych żółtych hulajnóg z sze-

rokimi oponami. Wypożyczając hulajnogę nabywa się prawo do zakupienia 
trzech biletów na kolejkę za cenę dwóch. Przy górnej stacji kolejki linowej 
na Hnědý Vrch stoi najwyższa dostępna bezpłatnie wieża widokowa w Kar-
konoszach. Od niej można dojść na szczyt Liščí hora a potem koło Bufetu 
Na rozcestí dalej na grzbiety lub ciekawym zielonym szlakiem można wrócić 
przez osadę Severka do Peca. Na rowerze warto zjechaćdo ulubionej farmy 
górskiej Lesní bouda a następnie zboczem Liščí hory z widokami na całe 
podgórze Karkonoszy po wygodnej trasie zimowej Karkonoskiej drogi narci-
arskiej na skrzyżowanie pod Rennerovkami. Stąd pod górę Na rozcestí skąd 
można dojechać aż do schroniska Luční bouda, gdzie można zostawić rowery 
i pieszo dojść na szczyt Śnieżki. Z powrotem można zjechać od schroniska 
Výrovka przez Richterove budy do Peca. Zalety wyciągu na Portášky zostały 
opisane w innym miejscu tego numeru. Turystyka górska i trasy rowerowe w 
Karkonoszach należą do trudnych z uwagi na długie odcinki pod górę. Ale 
z drugiej strony Karkonosze oferują również przyjemne długie zjazdy i od-
poczynkowe spacery. Kolejki linowe ułatwiają pokonanie różnicy wysokości 
i umożliwiają organizowanie dłuższych spacerów lub przejażdżek. 

Tour Resort Černá Hora – Sněžka, 
organizator spółka Mega Plus, dy-
rektor mgr Petr Hynek, Janské Lázně 
nr 265, Kod Pocztowy: 542 25, tel.: 
00420 499 875 152, Pec pod Sněžkou, 
tel.: 00420 499 736 375,
e-mail: megaplus@megaplus.cz,
www.skiresort.cz, www.tourresort.cz.

Kabinowa kolejka linowa
Černohorský expres
Jeździ co pół godziny
od 9:00 do 18:00 z wyjątkiem 12:30.

Kolejka linowa Hnědý Vrch
Jeździ co godzinę od 9:00 do 17:00.

Kolejka linowa Portášky
Jeździ co godzinę od 8:00 do 18:00.

Na obszarze między Pecem pod Śnieżką a Janskimi Łaźniami leżą tereny 
doskonale nadające się do uprawiania turystyki rowerowej zarówno dla ama-
torów jak i dla sportowców. Organizowane są tu również różne wyścigi. Podc-
zas Mistrzostw Republiki Czeskiej w kolarstwie górskim 21 lipca 2012r. brał 
udział w wyścigach na trudnej trasie okrężnej areału narciarskiego w Pecu 
pod Śnieżką mistrz świata Jaroslav Kulhavý. Trzy tygodnie później wygrał 
olimpijskie wyścigi w Londynie.
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Szukając korzeni pierwszych osadników karkonoskich znaleźliśmy Kirchschlagerów w kostnicy hallstackiej w Salzkammergut. W Małej Upie założyli w XVI w. 
osadę Niklův Vrch, gdzie gospodarowali bez przerwy 380 lat. 

Emma i Adolf Kleinowie przy źródle Emminy oferowali świeże mleko pełno-
tłuste, maślankę, maliny, wodę z cytryną, kawę, herbatę, pieczywo, gorące 

parówki a takže pocztówki i odznaki na laski turystyczne. 

Przez krótki okres czasu stały jednocześnie przy drodze na Śnieżkę
schronisko Jelenka i kiosk Kleinów.

Śladami Kirchschlagerów
Byli najliczniejszym rodem w Małej Upie. Nie wiemy tylko czy Kirchschlagerów 
przyszło najwięcej z Alp już w XVI w. czy po prostu byli najbardziej produktywni 
w reprodukcji w linii męskiej. Na najstarszym znanym spisie mieszkańców bud 
w Małej i Wielkiej Upie z sierpnia 1644r. jest ich najwięcej, bowiem aż siedmiu. 
Przy poszukiwaniu korzeni Kirchschlagerów przychodzi na myśl miasto Kirch-
schlag leżące na południe od Wiednia w Dolnej Austrii albo miasteczko Kirch-
schlag na północ od miasta Linz w Górnej Austrii. Ale do Karkonoszy Kirch-
schlagerowie najprawdopodobniej przyszli z regionu Salzkammergut w Austrii 
środkowej. Tam drwale wycinali drzewa dla cesarskich kopalni, budowali ślizgi 
i tamy klausy co najmniej od XV w. Drwali na gwałt potrzebowali urzędnicy 
cesarza Maksymiliana w dolinie pod Śnieżką by zabezpieczyć dostawy drew-
na do kopalni srebra w Kutnej Horze. Dlatego do Karkonoszy od roku 1566 
przychodzili holzknechci ze Styrii znad Altaussee, Bad Aussee, ze słynnego 
Hollstattu i Bad Goisernu. Między nimi i Kirchschlegerowie, którzy w regionie 
Salzkammergut mieszkają do dnia dzisiejszego a w znanej kostnicy w Hallstatt 
ich czaszki zdobione rytualnymi barwami rzucają się w oczy. W Czechach żyje 
już tylko sześciu mężczyzn o tym nazwisku. Żaden z nich nie mieszka w Małej 
Upie. Ale jakiegoś Kirchschlagera lub jakąś Kirchschlagerową mają w swej 
rodzinie chyba wszyscy starzy mieszkańcy Małej Upy. Ród ten przypominają 
również liczne lokalne zabytki, które mogą się stać celem waszego spaceru. 
Zgodnie z naszymi wyobrażeniami jak powstawały enklawy łąkowe w Małej 
Upie nadleśniczy przydzielił dane miejsce do wyrębu i transportu drewna 
poszczególnym rodzinom lub brygadom drwali. Kirchschlagerowie praco-
wali i mieszkali w prowizorycznych warunkach na porębach w dolinie Lví důl 
i na zboczach Lwiej Góry, która dzisiaj nazywa się Jelenia Góra/ Jelení hora. 
W trakcie pracy dostawali małe zaliczki i dopiero po sezonie na podstawie ob-
liczonego drewna Górnym Starym Mieście kancelaria nadleśnictwa dopłacała 
resztę zarobku. Według kronikarza Simona Hüttela drwalom płacono w 1568r. 
w Małej Upie 22 złotych reńskich za tysiąc sążniowych bloków, czyli za 77 
metrów sześciennych drewna ściętego, pokrojonego, spuszczonego do rzeki 
i do Trutnova spławionego. Nie był to zły zarobek. Jeden drwal w ciągu roku 
opracował 200 metrów sześciennych drewna za łączną sumę sześćdziesiąciu 
złotych reńskich. Mógł sobie za to kupić pięć krów. Ale w roku 1580 zarobki 
spadły na 19 złotych za tysiąc bloków a w latzach nastąpnych wypłaty przy-
chodziły ze spóźnieniem. W kopalniach kutnohorskich panował kryzys. Popyt 
nadrewno opadł a drwale z rodzinami po raz pierwszy poczuli co to jest bieda. 
Kronikarz Hüttel opisał bunt kiedy to 4 czerwca 1591r. niezadowoleni „ach-
watzer holzknechte” z Górnej Upy, czyli drwale pochodzący ze Schwazu w 
liczbie trzystu wtargnęli do zamku trutnowskiego. Z całą pewnością byli wśród 
nich i Kirchschlegerowie i stali przed dylematem, co dalej? Niektóre rodziny 
odeszły, inni zaczęli hodować bydło tak jak to robili w Alpach. Poręby pr-
zekształcili w łąki i wybudowali drewniane chałupy ze strychem na siano i dużą 
oborą wewnątrz. Prawdopodobnie ze względu na liczebność Kirchschlagerów 
żadną porębę nie nazwano Kirchschlagerove boudy. Legenda głosi, że trzem 
osadom Kirchschlagerów dali nazwę poszczególni przedstawiciele rodu. Ši-

movy chalupy/ Simmaberg mają nazwę po Šimonie; Niklův Vrch/ Nikelberg 
po rodzinie Nikolasa a Tonovy domky/ Tonhauser przypominają Antoniego 
Kirchschlagera. Ponoć byli braćmi. Ale kto to może wiedzieć. Kirchschlage-
rowie najprawdopodobniej założyli również pobliskie Dolské boudy, które 
nazywały się Grundbauden. Nazwa niestety całkowiecie zaleśnionej poręby 
przypomina jedną z najstarszych nazw w małej Upie Löwengrund, czyli Lví důl.
Wprowadzenie numeracji domów za panowania Marii Teresy w 1771r. umoż-
liwiło nam przyporządkować rodziny do poszczególnych domów. Stąd wiemy, 
że prawie 200 lat po osiedleniu byli Kirchschlagerowie stale dominującymi 
rodami w osadach 

Šimovy chalupy, Niklův Vrch, Tonovy domky a Dolské boudy. Z ówczesnych 
siedemnastu chałup zamieszkiwali dziesięć. By się wzajemnie odróżnić uży-
wali różne przydomki. W dolnych hałupach osady Šimovy chalupy z później-
szymi numerami 29 i 30 mieszkali w 1785r. bracia Simmakorla i Simmaton , 
czyli Karl i Anton Kirchschlagerowie. Wówczas stało tutaj tylko sześć chałup. 
Na górze pod numerem 35 gospodarowała rodzina Simmastefana, czyli Ste-
fana K. W tym samym czasie w przypiskach do miejscowej księgi parafialnej 
lokalny wikary wpisał przy dwóch chałupach leżących na przeciwko Dolskich 
bud nazwiska Nikelhons i Nikeljusef. I dlatego dzisiaj wiemy, że Johann K. 
spod numeru 27 i Josef K. spod numeru 28 mieli korzenie w osadzie Niklův 
Vrch. Tam w 1794r. w do dziś objętej ochroną chałupy z małoupskimi man-
sardowymi wrotami na siano nr 95 ożenił się z Barbarą Kirchschlagerową 
Walschaton, czyli Anton Gleissner z Valšovek w Wielkiej Upie. Tuż przed wy-
pędzeniem niemieckich mieszkańców w latach 1945 i 1946 mieszkali Kirch-
schlagerowie w Małej Upie w trzydziestu jeden domach. 

W połowie drogi między Spalonym Młynem a osadą Smrčí hnaleźć można 
po prawej stronie mały parking publiczny. Na przeciwko wiedzie w las stara 
droga do zwożenia drewna trochę zbytecznie oznaczona zakazem wjazdu sa-
mochodów. Po paru krokach każdy zrozumie, że tędy nie przejedzie ani po-
jazd terenowy. Droga wznosi się ku małej skale, na której ktoś wyrył pamiętną 
datę 21.8.1968. Na skrzyżowaniu przy zawieszonym obrazku świętym należy 
skręcić w prawo. Dróżka prowadzi nad jedyną zachowaną chałupą z osady To-
novy domky. Ostatnim gospodarzem był tutaj zegarmistrz Alois Kirchschlager, 
którego miejscowi nazywali po prostu Uhrmacherlois. Przed dziesięcioma laty 
mieliśmy okazję z naszymi cieślami na zamówienie nowego właściciela wy-
remontować w tej unikatowej chałupie objętej ochroną szalowanie a przede 
wszystkim pokryć gontem cenne małoupskie drzwi mansardowe na siano. 
Dzięki temu ten cenny endemiczny element architektury ludowej stał się wy-
raźniejszy. Na wielkiej porębie Tonovy domky stały trzy chałupy. Resztki łąki 
stopniowo zarastają nalotowe drzewa i krzewy jagód. Kiedy ponownie wejdzie-
cie w las po równej powierzchni pod nogami poznacie, że las był wysadzony 
przez człowieka przed pięćdziesięcioma laty. W jednym miejscu waszą uwagę 
zwrócą ułożone z kamieni wały agrarne. Kirchschlagerowie poukładalio zbęd-
ne kamienie w taki sposób, by nie zabierały ani kawałka cennego trawnika. 
Dzisiaj kamienny taras w środku lasu jest ironiczną pamiątką starych czasów. 
Od ujścia doliny Lví důl przy Spalonym Młynie wiedzie do osady Tonovy dom-

ky żółty szlak turystyczny. Ciekawe dlaczego nigdy nie pojawił się na mapach 
i nie wskazują go kierunkowskazy. Połączone ścieżki zawiodą was do osady 
Šimovy chalupy lub skręciwszy w lewo po drodze służącej do zwożenia drew-
na dojdziecie do Niklovego Vrchu. Przez środek osady Šimovy chalupy biegnie 
ku dolinie Lví důl widoczna i w nieskoszonej trawie droga. Szkoda tylko, że 
niektóre z dziewięciu zachowanych chałup objętych ochroną nie są widoczne 
w całości zakryte przez wysadzone sztucznie płoty ze świerków. Wszystkie 
domy drewniane są ciekawe, chałupa z małoupskimi mansardowymi wrotami 
na siano nr 31 stojąca prawie najniżej ma od zeszłego roku nowe poszycie 
dschu i szczytów z gontów. Dróżka prowadzi koło fundamentów zanikłej cha-
łupy nr 29. Po wojnie nikt jej nie chciał więc zanikła tak jak i dwie chałupy 
w osadzie Tonovy domky. W Niklovym Vrchu ilość chałup się od 1771r. nie 
zmieniła. Stało ich tutaj i stoi do dzisiaj sześć. Osadzie udało się uniknąć 
zalesieniu. Ze wszystkich czterech osad Kirchschlagerów tylko na Niklovym 
Vrchu mieszka przrz cały rok Viktor Popule z rodziną. Na łąkachhodują owce 
a w schronisku Grizzly oferują noclegi z całodziennym wyżywieniem. Do osa-
dy Niklův Vrch i Šimovy chalupy można dojechać i na rowerze górskim jadąc 
doliną Lví důl po trasie rowerowej nr 25 o długości jedenastu kilometrów. 

Na Śnieżkę bez asfaltu
Zamknięcie kolejki linowej wywołało wzrost zainteresowania wejściem 
na Śnieżkę z Przełęczy Okraj/ Pomezní Boudy skąd wiodąca trasa pokonuje 
różnicę wysokości tylko 550m. Tradycyjna trasa czerwona Polsko-Czeskiej 
Przyjaźni ma swój początek przed historycznym zajazdem Pomezni bouda. 
Jej początkowy dwukilometrowy odcinek jest wyasfaltowany. Dlatego cieka-
wszym wariantem jest trasa przez grzbiet Lesní hřeben. Od byłego Urzędu 
celnego prowadzi po niebieskim szlaku turystycznym kopiującym granicę pa-
ństwową. Po początkowej wspinaczce posuwamy się dalej wygodną dróżką, 
z której w kilku miejscach roztacza się piękny widok Kotliny Jeleniogórskiej. 
Dwukilometrowy Kowarski Grzbiet na drugim końcu zakończony jest Skalnym 
Stolem z widokiem na Sowią Dolinę, Svorovą horę i Śnieżkę. Do obejrzenia 
jest nie tylko następny odcinek czekającej nas trasy, ale i część parku naro-
dowego po polskiej stronie gór. Po klęskach żywiołowych (huragany, korniki) 
stoją tu i leżą martwe drzewa, ale przyroda już dawno założyła tu nowy las. 
Zarządcy polskiego parku narodowego pozostawili las własnemu naturalnemu 
losowi o dwadzieścia lat wcześniej niż KRNAP. Tutaj najlepiej widać, że mieli 
rację. Z Przełęczy Sowiej jest już talko parę kroków do schroniska Jelenka. 
Pierwotna nazwa Pramen Emmin/ Źródło Emminy dla schroniska górskiego 
wybrał właściciel majątku Jaromir Czernin-Morzin po jego rozbudowaniu w 
1936r. Pobliskie źródło Towarzystwo Karkonoskie ozdobiło kamiennym obe-
liskiem i tablicą Emmaquelle już gdzieś przed rokiem 1914. Źródło i płytę wraz 
z Dyrekcją KRNAP odnowiliśmy w 2001r. Dopiero niedawno nam marszowski 
rodak Rudolf Hofmann podarował ciekawą fotografię tego miejsca. Jeszcze 
przed powstaniem schroniska hrabiego stał na płaskim placyku przy źródle 
kiosk Emmaguele. Prawdopodobnie zgodność nazwy z imieniem hrabiny 
Emmy Czernin-Morzinowej inspirowała Emmę Kleinową do otwarcia kiosku 

przy popularnej trasie na Śnieżkę. Ciotka Rudolfa przyszła na świat w rodzinie 
Gustava Hofmanna w Lyseczynach i wyszła za mąż za Adolfa Kleina z Małej 
Upy. Podobnie jak hrabina z marszowskiego zamku Emma Kleinová zmarła 
przedwcześnie w 1937r. Czy to właśnie jej dobre usługi przy źródle Emminy 
podsunęły hrabiemu Jaromirowi pomysł wybudowania schroniska już się nie 
dowiemy. Kiosk zniknął bez śladu wkrótce po wojnie. Na jego miejscu obec-
nie stoją drewniane ławeczki. Po stromym podejściu na szczyt Svorovej hory 
dalej idziemy łagodnie sfalowaną dróżką, z której roztaczają się piękne wido-
ki na obie strony gór. Końcowy odcinek z Czarnego Grzbietu jest stromy aż 
do brukowanej Jubileuszowej Drogi, po której już wygodnie dojdziemy na sz-
czyt. Z powrotem do Małej Upy możemy wrócić drogą okrężną przez Růžo-
horky i Hoferovy boudy do Spalonego Młynu albo Pěnkavčí cestou albo koło 
Pěnkavčího vrchu i schroniska Jana. A kto zna drogę doliną Messnerův důl 
z pewnością wybierze ten bardziej atrakcyjny wariant trasy. 

Więcej o poszczególnych miejscach i atrakcjach można się dowiedzieć 
w Centrum Informacji na Przełęczy Okraj, gdzie znajduje się również stała 
ekspozycja mapująca historię Małej Upy. W Centrum znajduje się również 
kantor, fax publiczny i internet, bezpłatne WIFI, możliwość kopiowania z bar-
wnym włącznie, informacje o noclegach, rezerwacje noclegów w małej Upie, 
sprzedaż map, książek, pamiątek i prezentów. Można tu zamówić taksówkę, 
otrzymać kontakt na skibus dla większej grupy; do dyspozycji na miejscu są 
rozkłady jazdy i dla polskiej strony Karkonoszy wschodnich. Gmina w Centrum 
Informacyjnym umieściła placówkę Poczty Czeskiej zabezpieczającą stan-
dardowe usługi pocztowe takie jak przyjmowanie i wydawanie przesyłek kra-
jowych i zagranicznych, przyjmowanie przekazów pocztowych i innych opłat 
jak również sprzedaż gazet i czasopism. 

Informační centrum Malá Úpa, Pomezní Boudy, Kod Pocztowy 542 27, 
tel.: 00420 499 891 112, e-mail: info@malaupa.cz; czynne codziennie 
od 9:00 do 17:00, poza sezonem 10:00 – 16:00. Znajomość języka nie-
mieckiego.

www.info.malaupa.cz
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JANSKé LáZNĚ

Wyspy łąkowe na Czarnej Górze
Stare drukowane przewodniki turystyczne dzieliły uzdrowiska na termal-
ne, mineralne, chłodolecznicze a później i radioaktywne a gdzie nie mi-
ały żadnych źródeł tak leczące zdrowym powietrzem, czyli klimatyczne. 
Dlatego w miejscowości wypoczynkowej Szpindlerowy Młyn wybierano 
podobnie jak w Janskich Łaźniach dobrowolną opłatę uzdrowiskową 
zwany Kurtaxą. Jedyne łaźnie termalne Karkonoszy w związku z Czar-
ną również używały po niemiecku uzdrawiająco brzmiącą przydaw-
kę Sommerfrische, czyli letnisko ze świeżym powietrzem. Ale goście 
uzdrowiska nie chodzili po górach tylko dla paru łyków świeżego powi-
etrza. Dla ludzi z miasta był wielce atrakcyjne surowe warunki życia gó-
rali na pastwiskach i łąkach dających siano podobnie jak dzisiaj dla nas 
są ciekawe odległe zakątki Karpat. Goście na Czarnej Górze widzieli 
mężczyzn koszących trawę z fajką wiszącą z lewego lub prawego kątka 
ust w zależności gdzie im w zębach wyryła otwór. Kobiety w prostych 
długich spódnicach z fartuchami obracały siano, bose dzieci pasły w 
lesie bydło. Podziw wzbudzało znoszenie siana w wielkich płachtach 
przywiązanych do małych nosideł na plecach jeszcze drobniejszego 
górala. Odważniejsi goście przesypiali w szałasach letnich, na śniada-
nie pili świeże mleko i jedli chleb z serem górskim. Trzy wieki zwykłe 
chałupy tylko z niezbędnym letnim wyposażeniem służyły gospodarzom 
jako szałasy zanim je przemieniono w miejsca noclegowe z restauracją 
albo wręcz w hotele. Razem z domami zmienili się również liczni góra-
le. Stali się z nich właściciele hoteli lub przynajmniej karczmarze. Nie 
można jednak tego powiedzieć o wszystkich właścicielach letnich bud 
na Czarnej Górze. W połowie XIX w. miała Czarna Góra siedem enklaw 
łąkowych, na których stało dwadzieścia dwa letnich bud w tym pięć 
na obszarze sąsiedniej gminy Czarny Dół. Z trzech chałup na Volskich 
budach i trzech innych na Czarnej Porębie nic nie pozostało. Prawie ni-
ezmienione pozostały tylko dwie budy na Małych i wyjątkowo chałupa 
nr 136 na Wielkich Pardubickich budach. Pierwotny schemat zacho-
wały dwa domy na Zineckerowych budach. Z siedmiu domów na Zr-
cadlowych budach zostały zaledwie trzy. Z wyjątkiem dwóch ostatnich 

miejsc były w XIX w. w zimie chałupy puste. Tylko od czasu do czasu 
przyszli tu górale po siano, które zwozili na saniach z rogami do swoich 
trwale zamieszkiwanych domów w dolinie.

buda letnia jako wiano
O początkach enklaw łąkowych na Czarnełąkij Górze wiadomo nam 
bardzo mało. W okresie przed wprowadzeniem numeracji domów, 
do czego doszło w 1771roku, jest bardzo trudno przyporządkować 
nazwiska gospodarzy do poszczególnych miejsc. Na Volskich bu-
dach pierwszą chałupę mieli Bergerowie z Wielkiej Upy. Wyganiano tu 
młode bydło na wynajęte pastwiska. Być może dlatego dzisiaj łąka ze 
znanym hotelem górskim i zniszczałym schroniskiem Sokolska bouda 
nie nazywa się według nazwiska Bergerów, ale według wołów. Letnią 
hodowlę bydła na wysokości bez mała tysiąca trzystu m n.p.m. zna-
li Bergerowie już ze swej ojczyzny w Tyrolii Południowej. Wysoko nad 
jednym z tych największych gospodarstwK Bergerhof w dolinie Antholz 
znajduje się do dzisiaj używana enklawa łąkowa Bergeralm. W okresie 
od XVI do XVIII w. nie tylko Bergerowie uważali przekształcanie lasu w 
łąki na siano za całkowicie normalne. Kühnelove budy są wspomina-
ne w źródłach aż po roku 1730. Tobias Kühnel I urodził się w 1692r. 
a już jako czterdziestolatek z budował pierwsze letnie budy na łące pod 
Czarnogórskim torfowiskiem. Przypuszczamy, że koszone i wypasane 
łąki były tu jeszcze wcześniej, ale wybudowanie budy umożliwiało ich 
lepsze wykorzystanie. Całoroczny dostatek wody z torfowiska gwaran-
tował urodzaj trawy nawet w najbardziej suchych latach, kiedy pozostali 
gospodarze musieli ograniczać hodowlę bydła z powodu niedostatku 
siana. Tobias Kühnel II urodził się w 1723r. na Zrcadlovkach w dziś już 
nie istniejącym domu. Jego ojciec Tobias I był wówczas właścicielem 
również górnej budy nr 29 na Zineckerovkach. Tobias Kühnel III według 
zapisu przyszedł na świat w 1761r. w chałupie z przydzielonym jej póź-
niej numerem 33 a obecnie 133. To już enklawa łąkowa zmieniła nazwę 
na Wielkie Kühnelove budy. Stały tutaj niezwykle ciasno obok siebie 
trzy proste chałupy. Według wypowiedzi gospodarza z Janovych bud 

Friedricha Kneifel nie miał Tobias Kühnel III syna. Jego córka Gertruda 
w październiku 1882r. wyszła za dobrego gospodarza Ignaza Kneife-
la z chałupy przy dzisiejszym Barrandowie w Wielkiej Upie. Nie wiemy 
jak to wówczas było w zwyczaju, ale z małżonką zyskał urodzajne łąki 
na Wielkich Kühnelowych budach, które od końcawojny nazywamy 
Pardubickimi. Friedrich Kneifel twierdził i powiedział to w znanym do-
kumencie filmowym „Jakim językiem mówi Pan Bóg?” z 2001 roku, że 
tym samym Ignaz Kneifel stał się bogaczem. Bogactwo nie skrywało 
się w prostych budach na Czarnej Górze, ale w sianie i pastwiskach, 
które dzięki nim mógł wykorzystywać. Hodował wówczas godnych pod-
ziwu dwadzieścia krów i co roku sprzedawał odchowane młode bydło. 
Gertruda miała zakładanie gospodarstw na gruntach leśnych w krwi. 
Z Ignazem skłoniła hrabiego Alfonsa Aichelburga by sprzedał wyrośnię-
ty las na równym gruncie przy Janowych budach a za pieniądze zarobi-
one dzięki gospodarowaniu na Czarnej Górze założyli jedno z najład-
niejszych gospodarstw w Wielkiej Upie. Do zbierania kamieni i nanos-
zenia ziemi ponoć najęli aż dwadzieścia osób na całe lato. Dlatego są 
tutaj wały agrarne równie duże jak te na Wielkich Pardubickich Budach. 
Z tym tylko, że tam większość z nich już pochłonął nowy las. Friedrich 
pięknie mówił o swym pradziadku natomiast ganił dziadka Wenzela Kne-
ifela. Prawdopodobnie podczas długoletniej służbie w wojsku polubił 
hulaszczy tryb życia w efekcie czego był zmuszony letnie budy na Czar-
nej Górze sprzedać. Sytuację pogorszył jeszcze pożar chałupy rodzi-
nnej na Janowych budach we wrześniu 1867r. Łąki i dwie budy kupili 
Gleisnerowie z wielkiego rodu na Vlašskich budach a na Czarnej Górze 
prwadzili gospodarstwo aż do1945r.

Ostatni gospodarz z Czarnej Góry
Alois Tippelt jest szacownym mieszkańcem Janskich Łaźni pamięta-
jącym jak gospodarowano na Czarnej Górze. Do winiarni Nade Dnem w 
Marszowie Górnym zapraszamy gości z ciekawymi losami. W czwartek 
6 czerwca chętnie wysłuchaliśmy wspomnień Aloisa Tippelta. Znanego 
gawędziarza przyszli posłuchać również obaj burmistrzy Janskich Łaź-
ni – ten były i obecny. Pomimo tego, że Alois Tippelt urodził się przed 
osiemdziesięcioma trzema laty w najwyżej położonej chałupie osady 
Honzův Potok w Temnym Dole najwięcej opowiadał o Czarnej Górze. 
Jego matka Maria była z rodu Gleissnerów z Valšovek. Dziadek Anton 
Gleissner kupił na Wielkich Pardubickich budach budę letnią nr 35 gd-
zie z ojcem Vinzenzem spędziła Maria dzieciństwo. Kiedy w czerwcu 
1932r. wyszła za Franza z Małych Tippeltowych bud chcieli zapewnić 
takie same dzieciństwo swoim pięciu synom. Ale wybuchła wojna 
a Czarną Górę obsadziły specjalne jednostki niemieckie, by szkolić żoł-
nierzy do akcji dywersyjnych. Łąki na Volskich budach żołnierze rozryli 
łopatkami polnymi przy ćwiczeniu zakopywania min. Na wszystkich dro-
gach wisiały tablice ostrzegawcze o zakazie wstępu. Konsekwentnego 
przestrzegania zakazów pod groźbą śmierci nazistowska maszyneria 
potrafiła zapewnić. Franz Tippelt mógł na rodzinnej łące gospodarować, 
ale z uwagi na stałe śledzenie już to nie było takie jak dawniej. W zimie 
przyszedł ze swymi synami, załadowali wszyscy siano na sanie z rogami 
i zjechali ku Modrym kamieniom po drodze T, czyli po Twegu. Ładunek 
przeciągnęli przez równy odcinek aż do Krausowych bud skąd już to 
mieli bardzo blisko ku swej chałupie w osadzie Honzův Potok. Na ta-
kie wyprawy wyruszali i kilka razy w ciągu dnia. Po wojnie zachowano 
na Czarnej Górze ograniczony reżim. Zarządzenie miejscowej rady 
narodowej w Swobodzie nad Upą z 22 maja 1945r. zakazywała pobyt 
na Czarnej Górze a kto by nie posłuchał rozkazu „stój!” byłby zastrze-
lony. Tippeltowie ze wszystkich gospodarzy zostali na Czarnej Górze 
sami. Franz Tippelt dostał 21 lipca na posterunku policji w Marszowie 
potwierdzenie, że „idzie pracować na polu na Kienlowych budach koło 
Czarnej Góry”. Dlatego mógł wysuszyć a w zimie zwieźć swoje ostatnie 

siano. Jako drwal w dodatku z tylu synami perspektywnymi do pracy w 
lesie, budownictwie i górnictwie mógł zotać w chałupie w osadzie Hon-
zův Potok, ale budę letnią na Wielkich Pardubickich budach mu ode-
brano. Pozostawiona bez opieki niszczała aż zanikła. Na spotkaniu w 
winiarni Alois Tippelt pokazał fotografię z lat sześćdziesiątych, na któ-
rej stoją młodzi Tippeltowie z dziećmi a za nimi jest na zdjęciu piórem 
narysowany plan ich zanikłej chałupy. Przez Wielkie Pardubickie budy 
wiedzie ścieżka edukacyjna wokół Czarnogórskiego Torfowiska. Dwie 
dawniej letnie budy wybudowane przez Tobiasa Kühnela były wielokrot-
nie przebudowywane i połączone korytarzem. Dziś jest tutaj czynny 
charakterystyczna restauracja. Do Małych Pardubickich bud nie pro-
wadzi żadny ze szlaków, ale obok dwóch oryginalnych chałup biegnie 
ciekawa ścieżka do Klausowego dołu z możliwością przejścia na Wiel-
kie Pardubickie budy. Czerwonym kolorem wyznaczoną Drogę Dzwon-
kową i drogę w dolinie Klasowy dół poważnie uszkodziła woda podczas 
czerwcowej powodzi. Przez Zrcadlowe budy biegnie z Czarnego Dołu 
żółty szlak połączony z niebieskim kolorem oznaczoną drogą Lobkovi-
ca od Janskich Łaźni. Zineckerove budy znalazły się pośrodku jednej 
z trzech głównych tras zjazdowych areału narciarskiego Czarna Góra. 
Największa enklawa łąkowa na Czarnej Górze Volskie budy bezpośred-
nio graniczy z górną stacją kolejki linowej. Kiedy zaczęła na Czarną 
Górę jeździć w 1928r. jako pierwsza kolejka linowa w Czechosłowacji 
przyczyniła się jej popularność o zaniku ostatnich bud letnich. Proste 
domy górskie zostały albo jako już niepotrzebne zburzone lub przebu-
dowane i dostosowane do przyjmowania gości. Po pożarze pradawnej 
budy leśnej na dolnej łące Czarnej Poręby około roku 1934 właściciele 
Czarnej budy Bönschowie raczej działkę kupili, aby im przypadkiem nie 
wyrosła konkurencja. Już przed tym zamiast wielokrotnie przebudowy-
wanej irozbudowywanej górnej budy letniej wybudowali nowe schronis-
ko Czerna Bouda. Obecny hotel z restauracją pochodzi z końca lat osi-
emdziesiątych. Obok biegnie najbardziej lubiana trasa z Czarnej Góry 
przez Lučiny do Peca pod Śnieżką.

www.janske-lazne.cz

Po raz pierwszy w Veselym vylecie publikujemy po raz drugi tę samą fotografię. W 18 zimowym numerze 2002r. zdjęcie to w małym formacie uzupełniło artykuł Antonina Tichego o przemianach 
chałup na Czarnej Górze w domy wypoczynkowe. Ale bardziej wymowne zdjęcie letniej budy jak do tej pory nie udało nam się uzyskać. Chałupa nr 49 stała w górnym rogu Czarnej poręby. Tak 
samo wyglądały wszystkie letnie budy na Czarnej Górze zanim zanikły lub zostały przebudowane. Miały proste dwuspadowe dachy bez mansard na ścianach ze zgruba ociosanych belek. Siano 
gospodarze wnosili na strych po mizernych mostkach przez typowe dwuskrzydłowe wrota. Chłodnie na mleko z przepływającą wodą i obory były często wybudowane z kamienia miejscowego. To 
wszystko jest na dawno zanikłej chałupie zbudowanej w 1840r. przez Josefa Sagassera dobrze rozpoznawalne. Dlatego to zdjęcie w większym formacie przedstawiamy raz jeszcze.

W kwietniu 2013r. zmarł fotograf z Jaromierza Václav Novák. W latach sześćdziesiątych 
do książki Marii Kubátowej przygotował zestaw portretów ludzi związanych z Karko-
noszami. Fotografia podpisana przez niego przedstawiająca ostatniego tradycyjnego 
gospodarza z Czarnej Góry Franza Tippelta w publikacji się nie pojawiła. Zdjęcie za-
chowało się w archiwum rodzinnym Aloisa Tippelta. Kolekcjonerka bajek i historii kar-
konoskich Maria Kubátová przeżyła swego fotografa tylko o dwa miesiące. Jesteśmy 
dumni z faktu, że w pierwszym numerze Veselego vyletu w czerwcu 1992r. Mogliśmy 
zamieścić jej gawędę zatytułowaną Pięknie witam w królestwie Ducha Gór.
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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.

HOTEL GóRSKI bOUdA JANA
Hotel górski i restauracja z tradycjami sięgającymi do 1880r. stoi między 
Wielką i Małą Upą na skrzyżowaniu szlaków turystycznych. Wiedzie tędy 
główna trasa na szczyt Śnieżki. Kasztan na terenie należącym do hotelu 
z doskonale utrzymywanym trawnikiem pamięta założyciela restauracji 
z rodu Bönschów. Paškowie siadają pod potężnym drzewem od 1986r. 
W unowocześnionym hotelu rodzinnym oferują noclegi w dobrze wy-
posażonych i obszernych pokojach jedno, dwu i trzy osobowych oraz 
większych apartamentach. Goście mają do dyspozycji infrasaunę, wan-
nę z masażem wodnym pod gołym niebem, siłownię, piłkę nożną i tenis 
stołowy a w zimie aż dziesięć dobrych sanek a latem siedmiomilowe buty 
skakające. Poza tym mogą korzystać z hotelowego komputera, z Wi-Fi 
podłączenia do internetu oraz z własnego parkingu. Pozwolenie na wjazd 
i parkowanie otrzymają na miejscu. W zimie gości przywozi od parkingu 
w Wielkiej Upie ratrak. Na nartach mogą zjechać do dolnej stacji wyciągu 
Portášky a od stacji górnej mogą zjechać prosto do hotelu. Tuż obok jest 
wyciąg narciarski Pěnkavčí Vrch. Hotel Bouda Jana leży na wysokości 
bez mała tysiąca m n.p.m., ale pomimo tego wokół są leśne drogi z ma-
łym skłonem i utrzymywaną powierzchnią, które oferują bardzo dobre 
warunki do spacerówz wózkiem w lecie a do biegania na nartach w zimie. 
Ciekawą trasę wokół szczytu Pěnkavčí vrch wygładza ratrak. Hotel jest 
dobrze przygotowany na pobyt rodzin z małymi dziećmi, rodzicom przy-
da się pulpit do przewijania dzieci, kuchenka mikrofalowa, łóżeczko dla 
najmłodszych, kącik zabaw dla małych dzieci, boisko i przede wszystkim 
bezpieczne i uporządkowane otoczenie. Restauracja z kuchnią czeską 
i specjalnościami do kawy jest jedyną znaną górską firmą wyrabiającą 
własne lody z jagód od Ducha Gór. W hotelu Jana organizowane są ja-
godowe pobyty z jagodowymi śniadaniami i kolacjami. Poza tradycyjnymi 
kołaczami, knedlami, pucharami, marmoladą, juicem podają polędwicę 
wieprzową z sosem jagodowym jak również piwo jagodowe i lemonia-
dę. Oprócz tego oferują piwo Konrád a z napojów bezalkoholowych na-
jwiększym powodzeniem cieszy się Naturalny moszt jabłkowy. Przechod-
zący turyści mogą posiedzieć na tarasie letnim, bywypić kawę i zjeść lody 
jagodowe podziwiając piękną panoramę doliny Upy.
 
Hotel górski Bouda Jana w Pecu pod Śnieżką, Velká Úpa nr 31, Kod 
Pocztowy 542 21, właściciele Jaroslava Pašková i syn Petr Pašek, tel., 
fax: 00420 499 891 119, komórka 00420 603 838 810, e-mail: bouda-
jana@boudajana.cz, www.boudajana.cz

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 wyci-
eczek szkolnych. Pokoje te mają umywalki. Do dyspozycji gości jest win-
da i jeden pokój dla osób na wózku, sauna i siłownia. Obiekt ma własne 
wielofunkcyjne boisko dla dzieci, w zimie dwa wyciągi narciarskie i utr-
zymywane treningowe trasy zjazdowe (ośle łączki). Schronisku oferuje 
internetowe podłączenie WIFI, salę szkoleniową, kącik dla dzieci i restau-
rację. Goście mogą przez cały dzień korzystać z restauracji i wybierać 
z bogatej oferty napojów i dań. Kuchnia specjalizuje się w starych trady-
cyjnych daniach czeskich, sałatek jarzynowych, knedle jagodowa, naleś-
niki owocowe i szarlotki – specjalnością są naleśniki z ciasta drożdżo-
wego zdobione jagodami, jogurtem i bitą śmietaną. Restauracja zdobyła 
certyfikat Czech Specials zabardzo dobrą kuchnię czeską. Koniecznie 
radzimy spróbować zupę karkonoską „kyselo” (żurek) z grzybami i knedle 
„włochate” z tartych ziemniaków z kapustą i smażoną cebulką. Toczy się 
tutaj piwo jasne Bernard 11°; ciemne piwo, bezalkoholowe piwo Śliwko-
we 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 przygotowywaniu kawy 
Rioba barista przez mistrza Kawy Republiki Czeskiej z 2004 roku Jarosla-
va Petrouša. Obaj są przedstawicielami firmy Makro Cash & Carry. Schro-
nisko otwarte jest przez cały rok a więc I poza sezonem głównym można 
tu organizować akcje firmowe, wypoczynek dla rodzin z dziećmi, zielone 
szkoły i pobyty turystyczne. Po uzgodnieniu można zorganiiować wykła-
dy o kynologii, przyrodzie Karkonoskiego Parku Narodowego i meteoro-
logii. 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 18:00. Richterove boudy są 
dobrym miejscem wypadowym dla narciarzy na biegówkach i dla skialpi-
nistów nastawionych na poruszanie się po szczytach Karkonoszy. Obok 
wiedzie trasa skialpinistyczna nr 5 a nieopodal trasa nr 1. 

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, niskotemperaturową i ziołową. Przybędzie jeszcze turec-
ka i procedury w gorącej łaźni. Nowością dla gości jest łaźnia Kneippa. 
Po wychłodnięciu można wziąć prysznic z masażem. Sportowe wyposa-
żenie hotelu oferuje boisko do squashu, ping pong, siłownię z siedmioma 
urządzeniami z kołem na spinning i stopperem włącznie. Boisko pod go-
łym 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. Goście mieszkający w 
hotelu mają aż dwa wejścia do wellnessu i części sportowej za darmo. 
Kuchnia nastawiona jest głównie na czeskie dania oferuje również kil-
ka lżejszych dań i karkonoskie specjalności. Restauracja jest dostępna 
i dla gości z zewnątrz, z czego korzystają głównie klienci kolejki linowej 
na Śnieżkę. Czterojęzyczny bogaty jadłospis obejmuje również ciastka 
do kawy, puchary owocowe i zestawy podwieczorkowe. W każdy czwar-
tek zewnętrzna altanka ożywa: piecze się w niej na ruszcie udziec mary-
nowany. Toczy się tu oryginalny Pilsner i Gambrinus. Hotelova piwnica 
z winami zaopatruje się w winiarstwie Pavlov – Bohemia sekt i Habánské 
sklepy. Do restaurcji przylega sala kongresowa zdolna pomieścić aż 
sześćdziesiąt osób. Po wąskiej drodze wiodącej ku budzie wjeżdżają 
wyłącznie pojazdy hotelu kierowane przez zawodowego kierowcę. Go-
ście parkują w dolinie w dwudziestu dwóch garażach należących do ho-
telu 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 Po-
czt. 542 21, właściciel: Vladimír Nikl, tel. hotel: 00420 602 304 989, 
tel. rezerwacje: 244 465 666, e-mail: hotel@boudamama.cz, www.
boudamama.cz; znajomość języka niemieckiego, polskiego i angiel-
skiego.
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ŽACLéŘ I OSAdA RýCHORY 

Muzeum Miejskie w Żaclerzu na sezon letni przygotowało oprócz stałej ekspo-
zycji ciekawą wystawę poświęconą historii szkolnictwa w mieście górskim 
i dawniej w samodzielnych wioskach Bobr, Černá Voda i Rýchory. Od mu-
zeum przez rynek wiedzie ku byłej osadzie Rýchory - dziś wykorzystywanej 
do celów rekreacyjnych - ciekawy niebieski szlak turystyczny. Obok zabyt-
kowych drewnianych domów mieszczańskich szlak biegnie obok już bardzo 
długo zamkniętej bramy zamku żaclerskiego. Następne dwa kilometry wiodą 
przepięknym lasem mieszanym z dominujacymi ogromnymi bukami. W po-
szyciu wyczekują na swoją szansę tysiące małych drzewek. W miejscach 
gdzie wywrócone martwe drzewo wpuściło więcej światła już rozpoczęły się 
wyścigi. W konarach potężnego martwego drzewa wiją gniazda ptaki i bujnie 
rosną grzyby rozkładające drewno. Mniej więcej tak wyglądała puszcza dzie-
wicza w XIIIw. kiedy do Żaclerza przyszli koloniści. W miejscu osady Żaclerz 
las przetrwał jeszcze następnych trzysta lat. Osadę założono dopiero w cza-
sach kolonizacji Karkonoszy przez drwali z Alp. Pierwszym domem w osadzie 
jest dom za tablicą z herbem miasta i Rýchor, w którym mieści się pensjonat 
Ozón. Dawniej nazywał się Quitenmühle według Quintentalu, czyli Piątej Doli-
ny. Na trasię jest pierwszą czynną restauracją z możliwością konsumpcji pod 
przeszło stuletnim bukiem. Szlak dalej biegnie pod górę po dawniej głównej 
drodze publicznej a dopiero od 2005r. tylko turystycznej trasię do lasu, by na-
stępnie przejść przez najpiękniejsze partie osady Rýchory. Wyzej nad drogą 
widoczne są dwie chałupy. Tę pierwszą z białym oknem mansardowym z przo-
du i pręgowanym podwyższonym strychem nr 31 wybudował Josef Kammel w 
1925r. Do jego rodziny należała również chałupa stojąca obok nr 32 z wielką 
czereśnią a poza nią jeszcze trzeci z numerem 33, która jednakże pozostawi-
ona własnemu losowi zanikła. Zburzono ją w 1960r. Śledząc losy tutejszych 
chałup przypominają nam się stare fotografie Emanuela Waltera z 1934r. 
Gmina Rýchory z inicjatywy starosty Wendelina Polza i sasiędniej osady Vízov 

zamówiła sporządzenie kroniki fotograficznej. Prawdopodobnie w niedzielę 
mieszkańcy obu osad ubrani odświętnie przygotowali się na przyjście fotogra-
fa. Niektórzy gospodarze nie zapomnieli wyprowadzić najlepszego konia lub 
woła. Często przed fotografem pozowały trzy pokolenia jednej rodziny a przed 
szkołą sam pan nauczyciel. Fotografie z nauczycielem można znaleźć na wy-
stawie poświęconej szkolnictwu w Muzeum Miejskim. Z uwagi na dalsze losy 
sfotografowanych ludzi i domów udało się fotgrafowi z Hostinnego Emanue-
lowi Walterowi stworzyć wymowny dokument wydający świadectwo o krajob-
razie, architekturze ludowej, ludziach miejscowych i ich życiu. Zanim album 
trafił do Archiwum Powiatowego w Trutnowie kilka fotografii zniknęło. Ale i tak 
czterdzieści sfotografowanych zabudowań tworzy unikatowy komplet, jakiego 
pozostałe gminy górskie w Karkonoszach mogą tylko pozazdrościć. We wspo-
mnianej chałupie nr 32 nad drogą wynajmowała mieszkanie u Kammelów 
wdowa Emilie Hoffmannová z czworgiem dzieci. Wielu mężczyzn z Rýchor 
pracowało w kopalni w Żaclerzu. Czy jej mąż tam zginął w kopalni węgla - nie 
wiadomo. Widząc skromne warunki życia tutejszych mieszkańców niesposób 
nie przypomnieć sobie słów starej mieszkanki Christiany Paslerowej, według 
której liczni mieszkańcy Rýchor nawet nie mieli czym wypełnić dozwolonych 
pięćdziesiąt kilogramów mienia przy opuszczaniu domów w 1946r. Kolejnym 
ciekawym obiektem na trasię jest stojąca nieopodal była gajówka nr 51 wybu-
dowana w 1906r. Dwa potężne jesiony i modrzew przypominają, że jeszcze 
przed stu pięćdziesięcioma laty rósł tutaj wysoki las. Później gospodarze ma-
jątku marszowskiego wycięli go i przemienili w dużą łąkę z gajówką pośrod-
ku. Rudolf Kummert wstąpił do słužby jako adiunkt leśny. Przyszedł z równin 
wokół Żatca. W pobliskich Lamperticach znalazł narzeczoną i w gajówce 
przyszło im na świat pięcioro dzieci. W 1928r. rozchorował się i nie podołał 
pracy gajowego. Długie lata Rudolf Kummert chodził trasą dzisiaj wyznaczoną 
niebieskim kolorem do nadleśnictwa przy zamku żaclerskim i przyglądał się 

zgliszczom młyna Qiunta. Kiedy opuścił służbę leśniczą wypożyczył sobie pi-
eniądze miedzy innymi i w browarze trutnowskim i w 1930r. wykończył udany 
pod względem architektonicznym pensjonat Quintenmühle. Nikogo nie zdziwi 
fakt, że w dzisiejszym pensjonacie Ozon oferowano wówczas wyłącznie piwo 
z browaru trutnowskiego. Po przeprowadzce do młyna małżonkom Kummer-
towym urodziło się ostatnie szóste dziecko - Christiana. Z nią i z jej mężem 
Helfriedem Paslerem rozmawiałem po raz pierwszy nad fotografiami Rýchor 
w ich domu nr 11 w październiku 1990r. Najładniejszy dom w osadzie mieścił 
kiedyś w sobie sklep. Paslerowie zostali mieszkańcami Rýchor pomimo tego, 
że na zimę przenosili się do mieszkania w Żaclerzu. Znakomita gawędziarka 
nie wspominała tylko o swoim ojcu Rudolfie, ale również o gościach w pen-
sjonacie Quinta, o jeżdżeniu na nartach na zboczach gór oraz o potocznym 
życiu całej osady i o straconych sąsiadach. Los nie był dla niej łaskawy. Już w 
1945r. musieli wyjechać z Rýchor do pracy u rolników w głębi kraju. Z pierws-
zym mężem miała troje dzieci. Zmarł w kopalni w Żaclerzu. Do Rýchor wróciła 
z drugim mężem do domu Paslerowych zaledwie dwieście metrów od byłej 
gajówki ojca. Kiedy dojdziecie skrajem lasu do ławeczki z obrazkiem świętego 
Huberta waszą uwagę przyciągnie apel wyryty na desce: „Proszę, o zachowy-
wanie się jak zwierzęta Karkonoszy“. Nie mamy ani cienia wątpliwości, że w 
ulubionym zakątku pani Paslerowej zawiesił tabliczkę patriota rychorski i sza-
nowny przyjaciel Weselego výletu Zdeněk Slováček, który dom po jej śmierci 
kupił, odnowił i przyjął na siebie rolę autorytetu wśród osadników. Drugi biały 
dom pod domem Paslerowych to była szkoła, w której do 1945r. w jednej kl-
asie uczyło się naraz wszystkich osięm klas. Na wystawie nie dowiecie się, 
że pan nauczyciel bywał w poniedziałki podrażniony. Z czasem zrozumiały, że 
po prostu ma kaca po niedzielnych wieczorkach tanecznych. Kiedy wybuchła 
wojna nie podzielał wedlug pani Paslerowej zachwytu reżimu będąc zwerbo-
wanym na front. Przy pierwszej okazji dał się wziąć do niewoli Brytyjczykom. 

Jeszcze przed tym, niż szlak przejdzie przez potok do górnej cześci Rýchor 
po prawej stronie pod drogą widać zarośnięte miejsce z fundamentami chału-
py Franza Lorenza nr 9. Z jaworowym nalotem zmaga się stara czereśnia po-
sadzona przez pierwotnego właściciela. W osadzie Rýchory po 1945r. zanikło 
dwadzieścia cztery domów z ogólnej sumy pięćdziesięciu trzech. W sąsiedniej 
osadzie Vízov zbyło z trzynastu domów zaledwie sześć. Kawałeczek dalej przy 
naszej drodze dwa majestatyczne kasztany przypominają zanikłą restaurację 
Ernesta Polza. Tutaj chodzili ludzie z osady Rýchory liczącej przeszło dwustu 
mieszkańców tańczyć, tutaj spotykali się strażacy. Christa Paslerowa opowia-
dała o spotkaniach z okazji Bożego Narodzenia. Podczas wielkiego „sprząta-
nia“ Karkonoszy w 1960r. zdewastowaną restaurację wysadzili w powietrze 
saperzy. Okradliśmy sami siebie o kiedyś tętniący życiem kawałek historii Kar-
konoszy wschodnich, o wiele domów i piękne łąki. Ale w odróznieniu od są-
siednich Sklenařovic została osada Rýchory zachowana. Przed wyjściem 
na grzbiet droga przechodzi przez osadę Vízov. Jednorodny krajobraz dzieli 
formalna granica katastralna między Žaclerz a Rýchory. Po prawej stronie przy 
drodze stoi mały murowany domek a na drugiej stronie była chałupa woźnicy 
Rudolfa Kammela. Dalsze domy stały wyżej w pobliżu małego krzyża. Z zani-
kłej restauracji Hampela pozostał już tylko piękny widok na śląską stronę gór. 
W tym miejscu można się zdecydować na odpoczynek w pobliskiej restauracji 
Hubertus lub na podejście do schroniska Rýchorská bouda na szczycie grz-
bietu. Po wielu latach przerwy w najdalej na wschód wysuniętym wysokogór-
skim schronisku Karkonoszy czynna jest stylowa główna sala restauracyjna.

Muzeum Miejskie Žacléř i Turystyczne Centrum Informacyjne, Rýchor-
ské nám. 10, 542 01 Žacléř, tel. 00420 499 739 225, e-mail: muzeum@za-
cler.cz. Czynne codziennie oprócz poniedziałków od 9:00 do 16:00 godz. 

www.zacler.cz

Młyn Rychorski Quinta nr 21
przed pożarem w 1921r.

Emilia Hoffmannová z dziećmi na fotografii Emanuela Waltera
przed chałupą nr 32.

Trzy pokolenia z rodziny Rudolfa Heinzela
przed zanikłą później chałupą nr 33.

Otto Pasler wybudował w 1927r. okazały dom z gospodarstwem
i małym sklepem nr 11.

Las powoli zarasta fundamenty chałupy
Franza Lorenza nr 9.

Gospodę Ernsta Polza nr 8
przypominają już dzisiaj tylko dwa dorodne kasztany.

Prastara chałupa Rudolfa Kammela na Vizovie
nr 13 zanikła już w 1948r.

Byłe gospodarstwo Johanna Tamma nr 42
stoi obok Krzyża Rychorskiego do dzisięjszego dnia.
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USŁUGI dLA SCHRONISK

Czasopismo sezonowe Veselý výlet, Temný důl nr 46, 542 26 Horní Maršov, tel. 499 874 298, fax: 499 874 221, e-mail: info@veselyvylet.cz, 
www.veselyvylet.cz, wydawca/redaktor: Miloslav i Pavel Klimešowie, redakcja językowa: Jarmila Klimešová, opracowanie graficzne: David Babka, 
Květa Krhánková, ilustracje: Květa Krhánková, Zdeněk Petira, Stanislav Špelda, fotografie: Hans Bönsch, J. Happich, Josef Jeschke, Miloslav Kli-
meš, Pavel Klimeš, Rudolf Kraus, Wenzel Lahmer, Adolf Lehmann, Václav Novák, Emanuel Walter  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: 27. 6. 2013 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 41/zima 2014) 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

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 uroczys-
tości 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

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 architek-
tura ludowa, proejktujemy rekonstrukcje chałup I domów, stosujemy tradycyjne technologie cieślarskie, stolar-
skie I kamieniarskie, projektujemy.

I realizujemy nowe obiekty drewniane klasyczną 
technologią, współpracujemy z renomowanymi 
architektami przy realizacji nowoczesnych bu-
dynków, wykorzystujemy naturalne materiały 
takie jak kamień, drewno, glinę, farby olejne, 
tniemy i sprzedajemy drewno budowlane w tar-
taku w Marszowie Górnym.

Pisarz Jiří Háječek jest laureatem nagrody Magnesia litera cieszącej się wysokim prestiżem przyznanej mu za 
powieść Rybia krew. Przypadek zrządził, że tydzień wcześniej w winiarni Nade dnem odbył się jego wieczór autorski. 

W latach 2011 - 2013 wykorzystaliśmy wszystkie fachy jako główny projektant i wykonawca przy przekształcaniu 
obiektu byłej plebani w Marszowie Górnym w Centrum Ekologiczne Dotek.

ZAPROSZENIE
NA TRAdYCYJNE SPOTKANIA

Spółka akcyjna działająca na rynku od roku 1992 oferuje kom-
pletne fachowe usługi pralnicze i czyszczenie chemiczne dla 
wszystkich typów podmiotów oferujących usługi noclegowe 
w Harrachowie, Szpindlerowym Młynie, Pecu pod Śnieżką, 
Janskich Łaźniach, Svobodzie nad Upą, Marszowie Gór-
nym i innych miastach. 

Kontakt:
+420 491 423 745, +420 603 228 791
obchod@pradelny.cz, nachod@pradelny.cz
www.pradelny.cz

Horní Maršov - Otevřené muzeum 2013
Dni Europejskiego Dziedzictwa Kulturalnego ponownie odbędą się w Mars-
zowie Górnym w sobotę 14 września. Zapraszamy was na czwarty z kolei Fes-
tiwal Marszow Górny – Muzeum otwarte. Tym razem zapraszamy do obiektu 
zrekonstruowanej plebani i jej okolic. Program kulturalny zagaimy o godzinie 
14:00 pierwszym zwiedzaniem z komentarzem odnowionego barokowego 
budynku, podwórza, ogrodu z nowym drewnianym teatrem i przebudowanej 
obory z chlewem w części gospodarczej. Dowiemy się, że teatr ogrodowy 
zaprojektowany i wykonany przez mistrza cieślarskiego Petra Růžičkę i po-
magającego mu Davida Stejskala „Przedstawia kamienny dom na motywy 
świątyni antycznej wykonany z drzewa. Jest zaprojektowany na planie 
rozety, czyli przy pomocy modułowych segmentów koła z derywatami 
złotego podziału, co było w antyce przyjętą praktyką. Owa mała architek-
tura nie jest przeciętną konstrukcją, nie ma klasycznego zawietrowania 
przekątnymi wspornikami wobec czego jest nowotworem. Wieniec jest 
osadzony bezpośrednio na modrzewiowych słupach. Siła obiektu skryta 
jest w szczegółach takich jak na przykład unikatowe rozwiązanie dwóch 
zaczepowanych wysokich nośników lub rozpieranych i klinowanych za-
miast przybijanych ścian.” Poza zwiedzaniem z fachowym komentarzem 
o historycznych i budowlanych ciekawostkach byłej plebani i o nowym wy-
korzystaniu całego areału obejrzymy przegląd teatrów. Dla dzieci i tym razem 
przgotujemy komiks rysunkowy ilustratora Jakuba Plachego. Ponadto otwarta 
zostanie interaktywna ekspozycja przekształceń krajobrazu, odbędzie się 
koncert i spektakl teatralny. Szczegółowy program aktualny oraz z lat popr-
zednich dostępny będzie w ciągu lata na stronach internetowych www.otevre-
nemuzeum.cz. W tym roku projekt ten realizujemy przy współpracy z Centrum 
Ekologicznym SEVER i jak zawsze ze wsparciem ze strony miasta Marszow 
Górny. Zapraszamy do przyjścia i wzięcia udziału. W imieniu organizatorów 
zaprasza Anna Klimešová.

Gulasz ducha Gór w Pecu pod Śnieżką
Ówczesny wice burmistrz miasta Pec pod Śnieżką Jarda Dostálek przed sie-

dmioma laty uzgodnił z miejscowym oddziałem ochotniczej straży pożarnej 
i Zdeňkiem Krčmářem przegląd gastronomiczny podczas którego rywalizują 
zespoły z różnych restauracji o najlepszy gulasz tradycyjny. W zeszłym roku 
U kapliczki nad dziesięcioma kotłami zaprezentowały swoje umiejętnoś-
ci słynące z dobrej kuchni zespoły z restauracji hotelowej hotelu Horizont, 
schroniska Bouda Máma, restauracji Enzian Grill, schroniska Kolínskie boudy 
a z przyjezdnych pokazaůa co potrafi kuchnia restauracji Pilsner z Domu Re-
prezentacyjnego w Pradze. Tegoroczny 7 z kolei odbędzie się na Świętego 
Wacława 28 września 2013. Dziesięć przygotowanych zespołów dostanie 
o ósmej rano od organizatorów mięso ze znanego sklepu mięsnego i zacznie 
przygotowywać gulasz według własnej tajnej receptury. Goście przed połud-
niem zakupią talon na dziesięć gulaszy zwany „kosztowaczka” i od 11:00 
zaczną próbować. Ich głosy zadecydują o nagrodzie publiczności nazwanej 
według niespodziewanie zmarłego lubianego właściciela budy Jardy Do-
stálka. Goście nie oceniają tylko smak, ale również werbalne przygotowa-
nie do zaprezentowania własnego wyrobu. W zeszłym roku uwagę zwróciła 
kuchnia hotelu Bouda Mama w zespole której więcej mówił niż gotował aktor 
Pavel Nový. Nagrodę publiczności zdobyła Kolínska buda. Fachowe jury oce-
niające anonimowe gulasze nie zna kucharza ani zastosowanych przypraw, 
by nie mogła nikomu pomagać. Zwycięska kuchnia przyjmuje puchar prze-
chodni burmistrza miasta i symboliczną nagrodę np. w postaci udźca węd-
zonego. W zeszłym roku zwyciężył gulasz zespołu kucharskiego Wellness 
hotelu Bouda Mama dlatego mają do końca września puchar wystawiony w 
restauracji. Poza konkursem w kuchni polowej gotują swój gulasz miejscowi 
strażacy, aby się mogli najeść wszyscy goście. Dla lepszego nastroju wygry-
wa muzyka country. Znajdzie się tutaj również coś dla dzieci – strażacy pre-
zentują swoje wyposażenie i swą zdatność.

Tegoroczna Pielgrzymka Świętego Wawrzyńca wyruszy 10.8. o godzinie 
ósmej rano z Wielkiej Upy gdzie później przy dolnej stacji kolejki linowej Por-
tášky odbędzie się program popołudniowy i wieczorny. Głównym magnesem 
będzie koncert świetnego zespołu Sto zwierząt.

Koncerty promenadowe w Janskich Łaźniach
Na głównym placu uzdrowiska nazwanym Placem Swobody w każdą nie-
dzielę w czasie miesięcy wakacyjnych od 14:00 do 16:00 godziny odbywają 
się koncerty promenadowe. Art Jazz Band z Hradca Králové grać będzie 7.7. 
i 4.8.; 14.7. orkiestra dęta Táboranka z Košťálova; 21.7. Big Band Dvorský 
z Dvora Králové nad Łabą; orkiestra dęta Podzvičinka z Bílé Třemešné wy-
stąpi 11.8.; orkiestra dęta Krakonoška z Trutnova 18.8.; bluesovy Moonlight 
Express z Trutnova 28.8. Evergreen Dixieland Band z Nowej Paki zagra 28.7. 
i wyjątkowo w sobotę 31.8. z okazji Mistrzostw Świata Weteranów w biegu 
pod górę. Dwudzieste dziewiąte wyścigi są jednocześnie Mistrzostwami Re-
publiki Czeskiej juniorek, juniorów, kobiet i mężczyzn oraz wyścigi powszech-
ne również dla amatorów nierejestrowanych urodzonych przed 31 sierpniem 
1978r. Trasa o długości 8,6 km pokonująca różnicę wysokości 650 m wie-
dzie od kolumnady w Janskich Łaźniach na szczyt Czarnej Góry. (organizator 
www.maratonstav.cz)

Festiwal Marszow Górny – Muzeum otwarte – 2010.
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KARKONOSKI PARK NAROdOWY

RATUJą GóRSKIE ŁąKI
Enklawy łąkowe wytworzone dzięki ciężkiej pracy kolonistów odróżniają 
Karkonosze od licznych innych łańcuchów górskich w Europie. Natomi-
ast kojarzą je z szeregiem miejsc w Alpach. Rozleglejsze enklawy łąkowe 
na południowej czeskiej stronie Karkonoszy nadają inny charakter krainie 
odmienny od północnej strony śląskiej. Krajobraz ukształtowany przez 
człowieka zanika pozostawiony własnemu losowi. W przypadku łąk dzie-
je się dlatego, że nikt nie wycina samosiejek, nie wycina gałęzi samotnie 
stojących drzew, nie dba o reżim wodny, ale przede wszystkim nikt łąk 
nie kosi, nie spasa ani nie gnoi. Po odejściu pierwotnych gospodarzy w 
konsekwencji drugiej wojny światowej nie udało się utrzymać opieki o łąki 
na pożądanym poziomie. Już nigdy więc nie zobaczymy tak troskliwie utr-
zymywanej krainy jak w okresie intensywnego zagospodarowania jeszcze 
przed sześćdziesięcioma ośmioma laty. Liczne enklawy łąkowe wchłonął 
zasadzony las, powierzchnię innych ograniczyły naloty a prawie wszyst-
kie zubożały pod względem różnorodności gatunkowej. Dyrekcja Karko-
noskiego Parku Narodowego (KRNAP) podejmuje ostatnio starania mające 
na celu uratowanie łąk górskich jako fenomenu karkonoskiego. Od lata 
1997r. wspiera gospodarzy dotacjami z funduszu opieki nad krajobrazem 
a od 2009r. również z funduszu odnowy naturalnych funkcji krajobrazu. W 
roku bieżącym między dwustu gospodarzy gospodarujących na małych 
łąkach o powierzchni do pięciu hektarów rozdzielonych zostanie półtora 
miliona koron. Łącznie Dyrekcja KRNAP wypłaci trzy i pół miliona koron. 
Całkiem niedawno został zaakceptowany jej nowy pięcioletni projekt Life 
Corcontica – życie dla łąk karkonoskich wsparty przez UE sumą dziewięćd-
ziesięciu milionów koron. Jego głównym celem jest utrzymanie biotopów 
łąkowych i rzecznych. To pozwoli na uratowanie przed zanikiem cennych 
gatunków roślin łąkowych takich jak na przykład fiołek sudecki, pięciornik, 
jastrzębce, orchidee a przede wszystkim endemit karkonoski dzwoniec 
czeski. Jednocześnie pomoże miejscowym gospodarzom i uczyni tutej-
szy krajobraz bardziej atrakcyjnym i malowniczym co z kolei przyciągnie 
turystów. Większe farmy otrzymują dotacje z programów rolnych i ochrony 
środowiska z Ministerstwa Rolnictwa. Dzięki temu na przykład farma Er-
vína Schreibera z czterystoma krowami uratowała łąki Alberzyc i Lysec-
zyn. W Wielkiej Upie farma rodzinna Petra Šimrala gospodaruje na całej 
powierzchni Výsluní, na farmie rodzinnej Davida Sosny na Valšovkách pasą 
się razem krowy, owce i konik co zapewnia optymalne spasanie z uwagi 
na różne preferencje smakowe zwierząt. Inicjatywy państwa nie zdały by 
się na nic, gdyby ciężar odpowiedzialności i intensywnej pracy nie wzięło 
na swe barki około dwustu pięćdziesięciu gospodarzy karkonoskich.

Alpejskie pastwiska letnie zwane almami najbardziej przypominają 
enklawy łąkowe przy górnej granicy lasu takie jak na przykład Růžohor-
ky, Studniční i Richterovy boudy, Liščí louka, Přední i Zadní Rennerovky, 
Klínové boudy i inne ciekawe miejsca. Pierwotni gospodarze na górze 

mieli tylko letnie budy a łąki nie były tak nawożone jak te niżej położone. 
Za to rosły tu wyjątkowe zioła i trawy z tundry arktycznej i alpejskiej oraz 
z cyrków lodowcowych. Bez regularnego wykorzystywania zaczęły zani-
kać. Dlatego Dyrekcja KRNAP skoncentrowała swą uwagę głównie na nie. 
Na łąkach w spodniej części Studničních bud już dziewięć lat pasą owce 
gospodarze z Bolkova Ivana Čílová i Martin Maček. Początkowe reakcje 
gości widzących zdeptaną trawę w I strefie KRNAP, łajno i ogryzione gory-
czki nie były pozytywne, ale czas pokazał, że jest to słuszne rozwiązanie 
wiodące do uratowania prastarego pastwiska. O kilkaset metrów niżej w 
osadzie Modrý důl ci sami gospodarze pasą również konie i krowy. Ho-
dowcy mają zimowe obory dla zwierząt na podgórzu. Nie potrzebuje tego 
Jiří Šimůnek na Sagasserovych boudach hodujący szkocki gatunek gór-
skiego bydła rogatego. Jego zwierzęta z długimi rogami zostają pod gołym 
niebem i w czasie silnych mrozów na wysokości bezmała 1100m n.p.m. 
Latem krowy o długiej sierści pasą się i na łąkach na Rýchorach. Przed pa-
roma laty bydło i owce pojawiły się również na Růžohorkach na wysokści 
1250 m n.p.m. Gospodarz David Mlejnek ze schroniska Děčínská bouda 
przyczynił się w dodatku do wycięcia nalotów na Wielkich Tippeltowych 
budach. Kiedy trasą spacerową Aichelburg dojdziecie na enklawę łąkową 
z przykładami architektury ludowej objętej ochroną ujrzycie usunięte na-
loty na połowie powierzchni a w roku bieżącym prawdopodobnie po wielu 
latach również pasące się zwierzęta domowe. Już traciliśmy nadzieję, że 
się w ogóle kiedyś doczekamy uratowania wyjątkowego zakątka. Ale i w 
przypadku regularnie koszonych łąk grozi niebezpieczeństwo ograniczenia 
gatunkowej różnorodności. Jako przykład mogą posłużyć łąki w osadzie 
Pěnkavčí Vrch gdzie doszło do stopniowego wyczerpania organicznych 
substancji odżywczych. Tutaj nigdy nie zaprzestano koszenia traw i spr-
zątania siana. Dzięki Lasom Państwowym a później KRNAP łąki nie zarosły 
nalotem i należą do najlepiej utrzymywanych w regionie. Na przekór temu 
ostatnimi laty kosztem soczystych traw i ziół rozprzestrzenia się odporna 
mat-grass. Trawę ubogą w substancje odżywcze usuwało z łąk systema-
tyczne nawożenie obornikiem z zawartością azotu organicznego. A dzisiaj 
tego brakuje. Niedaleko stąd na Janowych boudach z żółtego szlaku turys-
tycznego (Kubatova cesta) widać gospodrstwo, w którym jeszcze nieda-
wno o łąkę starał się Friedrich Kneifel z rodziną. Ostatnia łąka nawożona 
tradycyjnym sposobem, czyli postrzykiem rozrzedzonym obornikiem za-
chowała gatunkową różnorodność. Przyległymi Braunowymi łąkami przez 
wiele lat opiekował się zięć Kneifela gajowy Josef Tylš. Dzięki trosce obu 
górali można tutaj spotkać czasami chodzących na kolanach naukowców 
z Instytutu Botaniki Akademii Nauk Republiki Czeskiej z siedzibą w Průho-
nicach. Na działkach doświadczalnych pincetą segregują i liczą poszcze-
gólne rośliny, by poznać skład i prawa rządzące dawniej tak powszednimi 
biotopami.

Z pracami grafika Filipa Vancla można się zapoznać po zajrzeniu na st-
rony internetowe gminy karkonoskiej Horní Maršov. Poza tym, że jest zna-
komitym projektantem i grafikiem jest również dobrym owczarzem. Przed 
laty jego rodzina dostała w ramach restytucji grunty w Slemenie na pod-
górzu Karkonoszy. Z małżonką zdecydowali się założyć hodowlę owiec. 
Wybrali rasę owiec wrzosówek pochodzącą z Niemiec północnych. Ró-
wnież w tym roku jego owce będą się pasły na pięcio hektarowej łące 
przez wiele lat nie wykorzystywanej wokół schroniska Klášterka przy Klí-
novych budach. Z zielonego szlaku turystycznego między Plání i Bufetem 
na Rozcestí można się naocznie przekonać jak wrzosówki potrafią spaść 
drzewka samosiejki, krzewy jagód, reed trawę, starzec, dziurawiec i inne 
ekspansywne gatunki przekształcające łąki w las. Między dwudziestoma 
czterema owcami płowymi z czarną głową można rozpoznać większego 
barana i tegoroczne zupełnie czarne jagnięta. Od początku lipca do końca 
września na Klínovych boudach mały baranek ważący trzydzieści kilogra-
mów przytyje o dalszych piętnaście kilo. Podczas kiedy Filip Vancl zajmuje 
się przeważnie drugą połową stada v Slemenie w górach owczarzem jest 
Zdeněk Janouch, który już pięć lat pasie sto pięćdziesiąt owiec na Klino-
vych Boudach. Obok trasy turystycznej rośnie szereg cennych kwiatów ta-
kich jak na przykład niebielistka, tojad, pomórnik górski, lecz także chwast 

szczaw alpejski. Dlatego owczarz poza wypasaniem kosi łąki ręcznie w 
miejscach podmokłych. Istotnym warunkiem owocnej opieki nad łąką jest 
zrozumienie i zgoda gospodarzy. Na Klinovych boudach się to udało. Owc-
zarza Zdeńka Janoucha spotkała w zeszłym roku nieprzyjemna przygoda. 
Jakiś „hodowca” spróbował umiejętności swych psów wpuszczając dwa 
pitbuly do zagrody na Małych Tippeltovych boudach, które rozszarpały ba-
rana hodowlanego. Dlatego wszyscy owczarze proszą gości, by trzymali 
swe psy na smyczy. I z tego powodu muszą codziennie kontrolować stada 
i stan lekkich ruchomych płotów. W Karkonoszach latem pasie się przeszło 
osiemset owiec na siedemdziesięciu hektarach łąk górskich wspieranych 
przez Dyrekcję KRNAP. Dużo owiec znajduje się bezpośrednio przy posz-
czególnych schroniskach lub pensjonatach, gdzie właścicielom pomagają 
w utrzymywaniu własnych i sąsiednich łąk. Dobrze to na przykład robią 
Wondráčkowie w Dolnej Małej Upie, Artur Povýšil w dolinie Vavřincův důl 
w Wielkiej Upie i Vráťa Říha na Jeleních loukach w Pecu. Już tradycyjnie 
przykładowo utrzymywane łąki mają na enklawie łąkowej Jelení Boudy 
nad Szpindlerowym Młynem rodziny długo tutaj osiadłe, do których należą 
Adolfowie, Hauschwitzowie i Szpindlerowie. W ciekawym zakątku Bradle-
rovy boudy pomaga w pracy przy stadzie hodowcy Tomaszowi Blažkovi 
tutejszy właściciel schroniska Petr Bárta. Cieszy nas fakt, że gospodarzy 
i sensownie wykorzystanych łąk przybywa .

Kosiarze na Brantenbergu
Brantenberg na stromym zboczu Světlej góry była tradycyjną karko-
noską enklawą łąkową o powierzchni dwudziestu hektarów z dziewięci-
oma chałupami. Ilość kamieni zebranych przy karczowaniu lasu i ułożo-
nych w wały agrarne i taras wzbudza do dnia dzisiejszego respekt. Do-
piero po poznaniu gospodarstw na stokach alpejskich zrozumieliśmy, 
że dla kolonistów z Tyrolii lub Styrii tutejsze trudne warunki klimatyczne 
na północnym zboczu wcale nie były warunkami ekstremalnymi. Latem 
1946r. musiały rodziny Bernkopf, Bönsch, Ettrich, Köhler, Sacher, Sa-
gasser, Tippelt a z nimi i zwierzęta domowe opuścić Brantenberg. Pięć 
pustych chałup obsadzili nowi właściciele, jedną odkupili z powrotem 
starzy mieszkańcy Schwagerowie a trzy domy z braku chętnych zanikły. 

Państwo nie wiedziało co robić z zarekwirowanymi gruntami. Dlatego 
większą część łąk górskich w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
pokryła monokultura świerkowa. Tylko najniżej leżącą łąkę leśnicy za-
chowali a wokół każdej chałupy został półhektarowy kawałek gruntu bez 
lasu. Starzy mieszkańcy Anna i Johann Schwagerowie zupełnie na gór-
ze uratowali 0,84 hektara pięknej łąki, na której rodzina ich córki Rosy 
Alberovskiej gospodarzyła jeszcze przed kilku laty. Dzisiaj opuszczona 
jest widoczna z trasy spacerowej Aichelburg pod planszą informacyjną 
Nad Křižovatkou jak później urzędy Bantenberg nazwały. Większość 
miejscowych używa nazwę tradycyjną tak samo jak i Antonin Missber-
ger. Latem 1993r. przyszedł w jakiejś sprawie do właściciela chałupy 
Josefa Jandy z chałupy Tája. Po załatwieniu sprawy spytał dlaczego nie 
mają pokoszonej łąki. Kiedy usłyszał, że tu niesposób kosić kosiarką 
spytał się dlaczego w takim razie nie kosi się zwykłą kosą. Można to 
skosić w ciągu dziesięciu godzin. Właściciel chałupy Janda nie wierzył 
więc się założyli o tysiąc koron czy dwóch kosiarzy potrafi skosić pó-
łhektarową łąkę na stromym zboczu kosami w ciągu pięciu godzin. Nie 
wiedział, że inżynier Missberger pochodzi z tradycyjnego gospodarstwa 
w Marszowie a kosą potrafi się posługiwać nie gorzej niż suwakiem lo-
garytmicznym. Tydzień później stanęli o czwartej rano Antonin z bratem 
Josefem a po upływie czterech godzin i czterdziestu sześciu minut łąka 
była skoszona. Wówczas po raz ostatni kosili ją dwaj kosiarze. Z kosze-
nia łąki Jandy zrodziła się tradycja. W tym roku 13 lipca przyjdą tu z ko-
sami już po raz dwudziesty a będzie ich co najmniej dziesięciu. W ciągu 
tych lat wzięło w koszeniu na Brantenbergu udział trzydziestu kosiarzy 
łącznie z byłym dyrektorem KRNAP Oldřichem Lábkiem, leśnikami, 
starostą Marszowa i właścicielami okolicznych chałup. I bez funduszy 
pomocniczych łąka wypiękniała a ludzie przypomnieli sobie pracę jaką 
było przez wiele wieków koszenie kosą na zboczach Karkonoszy. Nie 
ulega wątpliwości, że obecnie właściciel chałupy Janda wyżej sobie 
ceni swoją łąkę niemalże tak bardzo jak byli tutejsi mieszkańcy, dla któ-
rych była głównym źródłem utrzymania.

www.krnap.cz

Z enklawy łąkowej Nad Křižovatkou – Brantenbergu zostały tylko fragmenty górskich łąk, 1901r.

Po wielu latach na Růžohorkach ponownie zaczęto hodować bydło, 2009r.
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ZAbYTKOWA bUdOWLANA KSIęGA AdRESóW UPY GóRNEJ

Chałupa nr 177 na Větrníku/ Wimmerbergu w Wielkiej Upie miała swój pierwszy numer 276 z 1771r. i była własnością Karla Wimmera,
a od 1805r. miała numer 354, w czasie sporządzenia pierwszej fotografii w 1905r. nr 182. Taki sam numer jest przyporządkowany do fotografii z 1928r.

Na ślubie Anny i Wenzela Bönschowych w 1928r. był wójt z Wielkiej Upy Johann Hintner, jedyny z bródką.
Ich najstarszy syn Josef wyrastał w rodzinie Hoferów na Hoferowych boudach. 

Celnik z Alberzyc Josef Střihavka stał na zdjęciu ślubnym swego szwagra Johanna Taslera pośrodku trzech umundurowanych uczestników wesela.
Tuż za nim w sierpniu 1924r. stał wójt Małej Upy Alois Hübner.

Po raz ostatní z czymś takim spotkaliśmy się w Alpbachu, rozległej miejscowości 
górskiej w pobliżu Zillertal oraz tyrolskiego miasta górniczego Schwaz. Podczas 
poszukiwania miejsc skąd w XVI w. przyszli do Karkonoszy koloniści alpejscy 
wypytywaliśmy się o nazwiska rodów żyjących na danym obszarze. Przewodnik 
pło unikatowym muzeum rodzinnym Andreas Schliesling nam zamiast odpowie-
dzi za kilka euro sprzedał grubą księgę z 1994r. opisującą historię tutejszych 
zabudowań sięgającą aż do XVII w. Wśród Tyrolczykami z Alpbachu nie zna-
leźliśmy ani jednego nazwiska znanego nam z Karkonoszy. Więcej szczęścia 
mieliśmy na drugim brzegu rzeki Inn, gdzie w dolinie skrywającej miejscowość 
Brandenberg w pracy wydanej przez zarząd miejscowości znaleźliśmy miejsca, 
z których wyruszyli do Karkonoszy specjaliści od spławiania drzewa tacy jak 
Marksteiner, Pfluger i prawdopodobnie Hintner. Podczas poszukiwań w Tyrolii 
Południowej w dolinie Gsies nieopodal Brunecka pani Hofmannowa w cent-
rum informacyjnym miejscowości Święty Marcin udostępniła kronikę wydaną w 
1997r. Zawiera historię wszystkich tutejszych gospodarstw z nazwiskami właś-
cicieli aż od roku 1510. Również dzięki temu wiemy coś niecoś o pochodzeniu 
górali karkonoskich z nazwiskami Berger, Hintner i Hofer. W Świętym Marcinie 
mieszkaliśmy u gospodarza Josefa Kahna, którego rodzina w linii męskiej na jed-
nym miejscu gospodaruje bez przerwy od 1513r. Nie tylko w takich chwilach 
uświadamiamy sobie, że w Karkonoszach większość właścicieli chałup, schro-
nisk górskich, pensjonatów i jednorodzinnych domów nie ma pojącia o tym, kto 
w ich domu mieszkał przed niecałymi stu laty. Nie znają historii, losów swoich 
poprzedników ani ich twarzy. Podczas kiedy w głęboko zakorzenionym obszar-
ze Alp historia nawlekała kolejne pokolenia jak koralki na nitkę w Karkonoszach 
staramy się poskładać porozrzucane a niekiedy i rozbite mozaiki. Od 1980r. 
zbieram fotografie i informacje o każdym z około 1700 domów w byłym powiecie 
sądowym Marszow. Do końca 1948r. spajał miejscowości Karkonoszy wschod-
nich, czyli cztery części Marszowa, Alberzyce Dolne i Górne, Lyseczyny Dolne 
i Górne, Suchy Dół, Małą Upę Dolną i Górną, obie części Wielkiej Upy z trzecią, 
którą jest Pec, Svobodę nad Upą, Janskie Łaźnie, Czarną Górę i już zupełnie 
zanikłe Sklenarzowice. Wszędzie staram się zdobyć jak najwięcej informacji 
o budowlanej, majątkowej i gospodarczej historii poszczególnych obiektów 
i z nimi związanych rodów. Informacje znajdujemy w Archiwum Regionalnym 
w Zamrsku, Archiwum Powiatowym w Trutnowie i w Archiwum Narodowym w 
Pradze. Dużo informacji oferują systematycznie prowadzone spisy podatkowe, 
majątkowe, parafialne i spisy powszechne ludności. Ale już same odczytywa-
nie ręcznie psanych spisów zabiera mnóstwo czasu. W tym zakresie ogromny 
kawał pracy wykonał Peter Volker Schulz z korzeniami rodzinnymi w Wielkiej 
Upie. Zainicjował i z przyjaciółmi przepisał i uporządkował kilka spisów z XVIII, 
XIX i XXw. Przewciwnie niezrozumiałym problemem dla badaczy są niedostępne 
stare Księgi Ziemskie w Urzędzie Katastralnym. W urzędowych adnotacjach nie 
znajdziemy rzecz jasna wspomnień górali, opisów tego, czym się trudnili, w czym 
byli fachowcami, jakie było ich rodzinne życie, więzi, jak się układały stosunki 
z sąsiadami, z urzędami, z reżimem. Fotografie i losy ukrywają kroniki i rodzinne 
pamiątki. A właśnie na tym polu skupia swoje wysiłki Veselý výlet. Do Centrum 
Informacyjnego w Temnym Dole przychodzą starsi ludzie lub ich potomkowie 
czy przyjaciele i pozwalają skopiować rodzinne dokumenty. Dlatego możemy 
systematycznie składane przeglądy uzupełniać przypadkowo zyskanymi drze-
wami genealogicznymi karkonoskich rodzin, wkładać stare fotografie, uzupełni-
ań opisy wydarzeń, zapisywać losy konkretnych osób. W każdym roku ubywają 
ludzie, którzy jeszcze mogą rozpoznać na starych fotografiach uwiecznione 
osoby i coś powiedzieć o ich losie. Stale przypominamy i apelujemy abyście 
zasiedli z najstarszymi przedstawicielami waszej rodziny i opisali stare rodzinne 
fotografie. Później już nie potraficie dociec kogo uwieczniły, kiedy i w jakich oko-
licznościach. Nie tylko wasi potomkowie będą wam wdzięczni za zachowanie 
pamięci rodowej. W naszym regionie już nie ma żadnego starszego człowieka 
takiego jakim był urodzony w 1910r. ostatni tradycyjny gospodarz pod Śnieżką 
Friedrich Kneifel. Potrafił o każdym domu w Wielkiej Upie a częściowo i w Pecu, 
Małej Upie i Marszowie dużo powiedzieć nawet z czasów, których nie mógł znać 
z autopsji. Od samego początku stałem przed niełatwym problemem związanym 
z numeracją domów. Na przykład Wielka Upa ma już czwartą z kolei numerację 
domów: pierwsza miała miejsce w 1771r., druga w 1805r. a trzecia w 1873r. 
Obecna obowiązuje od roku 1980. Dopiero po przyporządkowaniu domom 
numerów mogliśmy losy ludzi, fotografie i rozwój budowlany przyporządkować 
do konkretnych miejsc. Jestem świadom tego, że jest to praca nie mająca koń-
ca z do tej pory nie znanym rezultatem. Dopiero czas pokaże czy wystarczy 
zebrane informacje uporządkować w księgach lub udostępnić w formie elek-

tronicznej. Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc ze strony młodych badaczy, 
doktorandów i autorów prac dyplomowych zajmujących się historią Karkonoszy. 
Na przykład Tamara Nováková opracowała w pracy dyplomowej w odniesieniu 
do każdego domu w Alberzycach i Lyseczynach Dolnych rozwój społeczny i his-
toryczny na przestrzeni znacznej części XXw. Na piątkowy wieczór 12 czerw-
ca przygotowała kolejną prelekcję poświęconą tutejszym trzem dolinom, która 
odbędzie się w gospodzie Liberta w Alberzycach. Przy tej okazji zaprezentuję 
zyskane stąd stare fotografie. 

Skryta historia rodziny Josefa Střihavki
Dwudziesto dwu letni legionista z frontu włoskiego i czeski patriota Josef Stři-
havka przyszedł do Urzędu Celnego pod numerem 48 w Alberzycach Górnych 
23 kwietnia 1920r. w randze kuratora gwardii finansowej. W sierpniu 1924r. 
został zaproszony z dwoma kolegami z pracy do Małej Upy na wesele Philomeny 
Grabigerowej i Jonanna Taslera. To już wszyscy byli spokrewnieni przez małżon-
ki z Małej Upy. Przy fotografowaniu siedziała po prawej stronie pana młodego 
siostra panny młodej Hedviga Kábrtová a obok niej Helena Střihavková, siost-
ra pana młodego. Do archiwum Veselego výletu fotografia z wesela dostała się 
naraz z dwóch stron. Od syna uczestników wesela Ernsta Taslera i od Slávki, 
siostrzenicy Josefa Střihavki. Ciekawe losy ludzi z tych dwóch wydrukowanych 
fotografii są ukryte w jednym z ośmiu bloków ekspozycji w Muzeum Wapniarnia 
- Losy Alberzyc i Lyseczyn. Klucz do muzeum można sobie wypożyczyć w Vese-
lym vylecie w Temnym Dole. By rozwiązać tęzagadkę będziecie musieli skorzy-
stać z latarki wpożyczanej razem z kluczem. 

Ślub Anny Hintnerowej
Te dwie fotografie odnalazły siebie dopiero w archiwum Veselego vyletu i ewoko-
wały kilka historii. Zdjęcie ze wesela Anny Hintnerowej i Wenzela Bönscha wisi 
do dnia dzisiejszego w domu rodzinnymn panny młodej na Przednim Výsluní w 
Wielkiej Upie a goście mieszkający w chałupie górskiej U Hančilů mogą oglą-
dać jej oryginał. Nam udało się wyczytać ze zdjęcia dużo informacji. Za pan-
ną młodą stoi jej stryj, w owym czasie szanowany przez wszystkich burmistrz 
Wielkiej Upy II Johann Hintner. Urzędował w chałupie w dolinie Šraml, obecnie 
mjego dom nosi nazwę Supraphon. Friedrich Kneifel w trakcie naszych rozmów 
nad starymi fotografiami w ciągu dwudziestu pięciu lat kilkakrotnie wspominał 
o ostatnim spotkaniu z burmistrzem. W lipcu 1946r. prawie dziewięćdziesięcio-
letni Johann Hintner czekał przy drodze pośrodku Wielkiej Upy z siostrzenicą 
Martą (na zdjęciu ostatnia z lewej strony) i innymi sąsiadami aż na zawsze opuści 
rodzinne strony. Wszyscy pozostali mieli w dozwolonym bagażu jedzenie na dro-
gę, ubranie, koce, buty zapasowe a z książek tylko Biblie. Hintner trzymał w ręku 
tylko jeden przedmiot, własnoręcznie pisaną przez wiele lat kronikę. Przyjaciel 
Kneifel przy tym wspomnieniu zawsze wzdychał: „Bardzo bym chciał móc wer-
tować jego wspomnieniami”. On sam przyszedł wówczas do Upy pożegnać się 
z siostrą Anną, szwagrową Adele i sześcioletnim bratankiem Helmutem, którego 
ojciec piekarz Berthold Kneifel zniknął dwa lata wcześniej na froncie wschod-
nim. Dzisiaj profesor Helmut Kneifel wyraźnie pomaga w żmudnej pracy Petera 
V. Schulza, który razem ze współpracownikami na przykład dla Państwowego 
Powiatowego Archiwum w Trutnowie sporządził z trzydziestu dwóch tysięcy 
kart transportowych kompletny spis mieszkańców wysiedlonych w latach 1945 
i 1946 z powiatu Trutnov. Myślę, że dopiero podczas badań szacowny przyjaciel 
Veselego vyletu Helmut Kneifel dowiedział się, że odjechali z byłym burmistr-
zem Hintnerem 18 lipca 1946r. w tym samym wagonie nr 20 transportu nr XIII 
do rosyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Szczęście sfotografowanych 
małżonków Bönschowych nie trwało długo. Anna zmarła przy czwartym porod-
zie a Wenzel wkrótce potem. Synem Josefem zaopiekowała się siostra Helga 
i szwagier Robert Hofer (na zdjęciu drudzy z lewej strony). Dlatego jest Josef 
Bönsch uwieczniony na fotografi z końca lat trzydziestych razem z kuzynem Hel-
mutem Hoferem przed chałupą na Hoferowych boudach. Najprawdopodobniej 
akurat wracali z mszy niedzielnej. Z przodu stojący Helmut do dzisiaj poczciwie 
pełni funkcję kuratora kościoła w Wielkiej Upie. Podobnie jak jego ojciec by-
wał tragarzem zaopatrującym Śnieżkę, gdzie później Josef Bönsch dwadzieś-
cia pięć lat pracował jako konduktor kolejki linowej. Przypadek chciał, że córka 
Josefa Kristina pracuje w Centrum Informacyjnym Veselý výlet w Pecu a córka 
Helmuta Hofera Traudi obsługuje was w Veselym výlecie w Temnym Dole już 
dwadzieścia lat.             -pk-
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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

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

KRNAPHradní společnost
Aichelburg

Horní
Maršov

Malá
Úpa

Pec
pod Sněžkou

Janské
Lázně

Žacléř

Punkty informacyjne Karkonosze – 2013 – 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? Zgodny europejski numer szybkiej pomocy – 112. Numery telefoniczne 
telefonów stacjonarnych w Karkonoszach wschodnich i środkowych zaczynają się trzema 
cyframi: 499 (w relacji międzynarodowej 00 420 499). Informacje o numerach telefonicz-
nych 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; Malá Úpa – niedziela 15.00 Žacléř - niedziela 

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.

9.00; Špindlerův Mlýn – niedziela 11.00, Mladé Buky - niedziela 11.00. Zgromadzenie 
Świadków Jehowy w auli królestwa w Trutnowie, Bojiště 103. Tygodniowe zgromadzenie: 
każdy wtorek i czwartek, zawsze od 18.45 do 19.30. Publiczne wykłady w każdą niedzielę 
od 9.30 do 11.30 i od 16.30 do 18.30.

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) 8.30–17.00, od 1. 9. tylko piąt.-niedz.; 
Portášky (Velká Úpa, 499 736 347) czynna codziennie od 8.30 do 17.00; od 15.2. 
do 17.30; Černá hora (Janské Lázně, 499 875 152) codziennie od 9.00 do 18.00; Na 
Pláň (Špindlerův Mlýn – Sv. Petr, 499 497 215) i Medvědín (Šp.Mlýn, 499 433 384) co-
dziennie od 8.00 do 18.00; Žalý (Vrchlabí, 499 423 582; Lysá hora (Rokytnice, tylko  
w zimie, 481 523 833); Čertova hora (Harrachov, 481 528 151).


