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Marie Steinerová, urodziła się w Pecu około 1844 r. Na skrzyżowaniu 
dróg górskich na Vyrovce sprzedawała gościompamiątki, dania barowe, 
piwo i gorzałkę przez dziesiątki lat. W ciągu dnia przechodzili tędy turyści 
zmierzający do schroniska Luční bouda i na Śnieżkę a w nocy przemyt-
nicy z tanią gorzałką ze Śląska. Góralkajako jedyna w Pecu miała kon-
cesję na sprzedaż alkoholu więc u niej najprawdopodobniej przemytnicy 
zostawiali część swego ładunku. Na zdjęciu z 1910 r. jest w swej typowej 
roboczej spódnicy z jedną dużą kieszenią. Wówczas pomagała jej pięt-
nastoletnia bratanica Berta Bönschová, która po niej przejęła sklep. W 
płóciennej, później kamiennej a w końcu gontem obłożonej budce z iro-
niczną nazwą Hotel zur Geiergucke – Hotel na Výrovce zarobiły na wy-
budowanie pensjonatu Děvín na Wielkiej Plání w Pecu. Liczne wysoko-
górskie schroniska zwane budami zaczynały w XIX w. służyć turystomw 
podobnie spartańskich warunkach. Dzisiaj te budy chronią nas będąc 
zarazem celem naszych wędrówek po najładniejszych zakątkach Karko-
noszy.

Zanikłe budy
Karkonoski Park Narodowy
Horní Maršov
Žacléř
Pec pod Sněžkou
Mapa Karkonoszy wschodnich
Janské Lázně
SkiResort Černá hora – Pec
Malá Úpa
Galeria, Centrum Informacji
i Pensjonat Veselý výlet
Pamiątka z Karkonoszy

str. 2–3
str. 4–5

str. 6
str. 7

str. 8–13
pośrodku

str. 16–17
str. 18–19
str. 20–21

str. 24–25
str. 26–27



ARCHIWuM VESELEGO VýLEtuZANIKŁE budY W

Turyści z Niemiec
przy Rennerowej budzie (1930).

Wycieczka szkolna z Holic przy spalonej Výrovce,
Anna Vrbová ostatnia po prawej stronie (1948).

Sprzedawcy pamiątek
przy Obří budzie (1901).

Motocykliści z motocyklami Indian
wjechali aż do budy Petrovka wkrótce po I wojnie światowej.

Zbocze przy Liščí budzie
był jedną z pierwszych tras zjazdowych nad Pecem (1935).

Regularni goście w „normalnej” Klínovej budzie (1927).

Obecnie swoje usługi oferuje turystom na szczytach Karkonoszy na wyso-
kości przekraczającej 1150 m n.p.m. trzydzieści bud w tym sześć popolskiej 
stronie gór. Cztery budyna wysokości ponad 1200 m n.p.m. nie są dostępne 
dla publiczności a sześć zaniknęło bez zastąpienia ich nowymi obiektami. 
Należały do ulubionych celów wędrówek a goście chętnie się na ich tle fo-
tografowali na pamiątkę.

Z początkami historii budy Rennerova bouda przy Kozich hřbetach zwią-
zany jest swar rodów. Kiedy Rennerowie z pobliskiejbudy Luční bouda zau-
ważyli w 1797 r., że ich bratankowie z budy Krausove boudy przygotowują 
się do wybudowania konkurencyjnego schroniska, zniszczyli im z trudem 
przygotowany i wniesiony materiał. Budowniczych zapału nie ochłodziło ani 
to, kiedy jednego z nich wrzucili do dołu z palonym wapnem. Po stu czter-
dziestu latach Rennerovka zaniknęła w wyniku wojny narodów. Żołnierze 
czechosłowaccy ją razem z Luční budą najprawdopodobniej sami zapalili 
przed haniebnym oddaniem Sudetów Trzeciej Rzeszy w październiku 1938 
r. Odbudowę schroniska rozpoczęto w czasie wojny. Latem 1948 r. surową 
konstrukcję sfotografowałprofesor z Hradce František Vambera. Budowy nie 
dokończono a dzisiajRennerovkę przypomina już tylko zatrawniona płaszc-
zyzna ze źródłem i ławkami.

buda Księcia Jindřicha na głównym grzbiecie nad Wieklkim stawem była 
po Śnieżce i Śnieżnych Kotłach trzecim najwyżej położonym zamieszkanym 
miejscem w Karkonoszach. Drewniany obiekt Towarzystwa Karkonoskiego 
z czerwca 1889 r. miał piękne wnętrza. Dziesięć lat później w kamiennej 
niszy przybył pomnik księcia a na krótko również cesarza niemieckiego Jin-
dřicha z Hohenzollernu z jego popiersiem z brązu. Najpiękniejszy budynek 
po polskiej stronie gór pozostawili nowi mieszkańcy Karkonoszy swojemu 
losowi. Obiekt pustoszał a w lutym 1946 r. ktoś go podpalił. Popiersie wr-
zucono do Wielkiego Stawu z powierzchnią leżącą o dwieściemetrów niżej. 
Po pięćdziesięciu sześciu latach płetwonurkowie czescy obserwujący życie 
w jeziorze polodowcowym znaleźli na dnie resztki metalowego księcia. Po-
piersie z odciętą głową wydobyli i odwieźli do Czech.

buda Liščí bouda w ciągu trzydziestu lat przemieniła się ze starej letniej 
budy w najdłuższy budynek na szczytach gór. Według jednego z najstars-
zych mieszkańców Pepi Erbena z pobliskichZadnich Rennerovych bud chci-
eli ją w 1908 r. kupić znani właściciele bud w Karkonoszach wschodnich bra-
cia Bönschowie. Ich rozmowę o planowanym jutrzejszym kupnie wysłuchał 
na Luční budzie pracownik Johann Fischer. Jeszcze w nocy pobiegł przez 
Liščí horę do właściciela Karla Zinneckera i letnią budę sam kupił wcześniej 
zanim przyszli Bönschowie. Od razu ją przebudował a uczynił tak później je-
szcze kilka razy. Anna Vrbová, po mężu Pithartová przyjechała na Liščí budę 
kiedy miała jedenaście lat ze szkolną wycieczką w czerwcu 1948 r. Podczas 
wędrówki na Śnieżkę nauczycielka Marie Dvořáková zrobiła zdjęcie swojej 
klasie przed zgliszczami niedawno spalonej Výrovki. Tej nocy w Liščí budzie 
Anna zbudziwszy się zauważyła słaby dym. Zbudziła wszystkich śpiochów 
ratując im w ten sposób życie. Za to jej nauczycielka podarowała na pamiąt-
kę srebrną bransoletkę. Mniej szczęścia miał państwowy zarządca budyJan 
Duben. Jemu jeszcze przed Liščí w październiku 1946 r. Spłonęła Havlova 
buda a cztery miesiące później również sąsiednia Výrovka. Za trzyzniszczo-
ne budyuczciwy zarządca za błędy nieuczciwego personelu odsiedział trzy 
lata w więzieniu.

Klínová bouda była przykładem metamorfozy jednej z letnich bud w re-
staurację z noclegami podczas kiedy pozostałe chałupy w okolicy pozostały 
górskimi gospodarstwami z hodowlą bydła. Najwyżej położoną budęna Klí-
novkach przebudowali Wilhelmina i Hermann Buchbergerowie, ale w 1912 r. 
im spłonęła. Odbudowane schronisko górskie w 1913 r. sprzedali właścicie-
lom Luční budybraciom Bönschowym. Zanik Klínovki w styczniu 1970 r. ma 
znowu na sumieniu lekkomyślność personelu. Buda miała własny dieselowy 
agregat jako źródło prądu a nieporządek w maszynowni był przyczyną samo-
zapłonu nafty. W 2010 r. zastąpiła ją wybudowana tylko o parę metrów niżej 
Nowa Klínovka, która jednak w tym roku jest nieczynna.

Obří buda pod szczytem Śnieżki „tymczasowo” zamknęło przedsiębi-
ortwo Krkonošské hotele po ostatnim sezonie lat sześćdziesiątych w celu 
usunięcia braków wytkniętych przez higienistę. Goście już nigdy nie mieli 
okazji do skorzystania z jej usług. Na końcu lata 1982 r. doszczętnie zde-
wastowaną budę przedsiębiortwo państwowe kazało zburzyć. Jest jedną 

z nielicznych zanikłych bud karkonoskich, która nie spłonęła. W czerwcu 
1998 r. z kupy kamieni, które zostały po Obří budzie otwartej w 1847 r. wy-
ciągnęliśmy wielką płytę granitową. Przed głównym wejściem w ciągu lat wy-
gładziły ją podeszwy butów tysięcyturystów i narciarzy. Zabytkowy kamień 
już czternaście lat służy jako przyzba centrum informacji i galerii Veselý výlet 
w Pecu pod Śnieżką.

Pożar Petrovy budy w sierpniu 2011 r. w połączeniu z jej jubileuszem 
dwustu lat istnienia jeszcze wszyscy mamy świeżo w pamięci. Strażacy 
stwierdzili umyślne założenie pożaru w kilku miejscachpotwierdzając po-
dejrzenie o celowym spaleniu unikatowego zabytku architektury. Vinzenz 
Zinnecker w 1887 r. oprócz tradycyjnej budy dla bydła z pokojami dla gości 
na poddaszu wybudował na szczytachKarkonoszy pierwszy nowoczesny tr-
zypiętrowy hotel z płaskim dachem pokrytym trawnikiem, wysokimi oknami 
i ścianami pokrytymi dwukolorowymi łupkami dachowymi. Drugi podobnie 
zaprojektowany obiekt w 1901 r. zastąpił starą chałupę uzupełniając na ko-
lejnych sto dziesięć lat dobrze znaną sylwetkę najpopularniejszego schro-
niska Karkonoszy zachodnich. Zwłaszcza miłośnicy gór odczuwają brak 
pięknego drewnianego wnętrza Petrovki z malowanym i rzeźbionym wypo-
sażeniem i witrażami w oknach.
Od zanikłej Rennerovki jest niedaleko Luční buda, zamiast Petrovki nas 
dobrze obsłużą w Moravskiej budzie, na Liščí loce została otwarta Lyžařská 
buda; zamiast Obří budy zatrzymujemy się podŚnieżką w schroniskuŚląski 
Dom. W rezultaciez najwyżej położonych bud służy nam wyłącznie Buda 
Prince Jindřicha.

Nowa przytulna Rennerova buda
nie została wykończona i znowu uległa płomieniom (1948).

Buda Prince Jindřicha na widokówce z 1 października 1899 r.
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Zawilce w latach siedemdziesiątych na Rýchorách.

Po badaczach odkryli Karkonosze również fotografowie. Jindřich Eckert sfotografował w 1883 roku jezioro lodowcowe Mały Staw razem
z zarośniętą później moreną. Tutejsza buda służyła na razie tylko hodowli bydła. Dla potrzeb turystów ją dostosowano dużo później.

KARKONOSKI PARK NAROdOWY

O dziewiczej przyrodzie w Karkonoszach można mówić po raz ostatní przed 
ponad czterystu laty. Gospodarze przekształcili w znacznej części gór dzie-
wiczą przyrodę w krajobraz kulturowy nawet w najwyższych partiach gór. 
Według badań historyka Theodora Lokvenca górale w XVI, XVII i XVIII wie-
ku przy zakładaniu łąk i pastwisk usunęli kosodrzewinę z tasiąca hektarów. 
Dlatego okolice schroniska Luční bouda są bardziej trawiaste niż zaleśnione. 
Gołe były zbocza Śnieżki od strony Růžowej Hory i doliny Lví důl. Gołe były 
również wielkie połacie między Modrym Dołem i Vyrovką, Labska louka i Lysa 
hora nad Rokytnicą. Bydło pasło się na wykoszonych Kozich grzbietach i in-
nych dziś już ponownie zarośniętych zboczach nad górną granicą lasu. Tym 
wyższą wartość mają miejsca minimalnie dotkniętych ludzką działalnością, 
które zachowały się głównie w lodowcowych karach, torfowiskach i tundrze 
w najwyższych partiach gór. Ale i przeciwnie wiele miejsc przekształconych 
przez człowieka jest obecnie dziedzictwem kulturowym jak na przykład kar-
konoski fenomen wysokogórskich bud lub enklaw łąkowych z architekturą lu-
dową. Z tego też powodu już przed pięćdziesięcioma laty zdecydowaliśmy się 
dla dobra ogółu opiekować się nimi. 

Przyrodnicy przed dwustu laty uświadamiali sobie wyjątkowość kilku sie-
dlisk wynikających z reliefu gór przede wszystkim z punktu widzenia botani-
ki. Na torfowiskach koło źródeł Łaby i Upy, w lodowcowych cyrkach Obřígo 
i Łabskiego Dołu, Śnieżnych Kotłów naukowcy znaleźli gatunki, które nie rosły 
nigdzie w szerokim sąsiedztwie a były znane z chłodnych północnych stref kli-
matycznych lub z wysokich partii Alp. Szybko zrozumieli związek z epokami 
lodowymi w Europie i Karkonosze zaczęto rozumieć jako środkowoeuropejską 
wyspę tundry. Pierwszymi opiekunami przyrody byli w Karkonoszach zachod-
nich światli leśnicy Ludvik Schmid, Josef Trdlica a także dyrektor majątku Ji-
lemnice Arnošt Šourek, ojciec znanego botanika. Z ich inicjatywy hrabia Jan 
Nepomuk Harrach w 1904 r. ustanowił pierwszy ściśle chroniony rezerwat w 
części Łabskiego Dołu. Ochronę przyrody przeforsował wówczas wagą argu-
mentu o nietykalności prywatnej własności ziemi. O tym, że trzeba było przy-
rodę karkonoską chronić świadczy zachowane oświadczenie konserwatorea 

ministerstwa szkolnictwa i oświaty narodowej profesora Augusta Bayera pr-
zedłożone w sierpniu 1919 r. Urzędowi do spraw zachowania zabytków przy-
rody. Na adres ówczesnego „Ministerstwa ochrony środowiska naturalnego” 
napisał: „... nawał niezdyscyplinowanych gości głównie z Prus jest zagroże-
niem dla najcenniejszych roślin czeskich, które jako relikty kwiatostanu arkty-
cznego, alpejskiego i karpacko-ałtajskiego są europejskim unikatem a z Kar-
konoszy czyni z gór między Alpami a Skandynawią górami najcenniejszymi 
... część gości zrywa, łamie, ale i z korzeniami wyrywarzucające się w oczy 
i piękne rośliny górskie, nosi je po snopach w naręczach i torbach a w ciągu 
dnia zwiędnięte porzuca przy drogach, w sąsiedztwie bud albo w punktach 
noclegowych wyrzuca ze śmieciami...”. W oparciu o sprawozdanie profesora 
wydały władze powiatowe w Jilemnicy w październiku 1920 r. pierwsze rozpor-
ządzenie o ochronie przyrody Karkonoszy zawierające również kary pienięż-
ne. Wraz z przygotowywaną konfiskacją znacznej części szlacheckiego mająt-
ku marszowskiego i vrchlabskiego z włości Czernin-Morzinów i jilemnickiego 
majątku Harrachów zgodnie z reformą rolną z 1919 r. pojawiły się pierwsze 
uwagi o założeniu większych rezerwatów. Botanik František Schustler w kwi-
etniu 1923 r. przedłożył projekt wielkoobszarowego terenu objętego ochroną 
wokół głównego masywu górskiego od Rychor aż po Góry Izerskie. Młody 
naukowiec niestety w 1925 r. przedwcześnie zmarł bez kontynuatora jego wy-
siłków. Znawcy przyrody karkonoskiej i miejscowych warunków profesor Karel 
Kavina, propagator turystyki i narciarstwa Jan Buchar, konserwator ochrony 
przyrody Jindřich Ambrož przyczynili się do przygotowania rezerwatu w Śnież-
nych Kotłach a jednocześnie daremnie przeciwstawiali się budowie górskiej 
drogi Masaryka do wysokości 1400 m n.p.m. na Zlaté návrší. Po 1945 r. 
działali w Karkonoszach trzej niepłaceni konserwatorzy ochrony przyrody: 
na zachodzie Jindřich Ambrož, v regionie Łaby Zdeněk Pilous a na wschod-
zie najbardziej zagorzały z nich w historii Karkonoszy botanik Josef Šourek. 
Ludzie niszczący dolinę Obří důl na niego nawet w latach pięćdziesiątych 
strzelali a w końcu został przez komunistów z funkcji odwołany bez następcy. 
Zdążył przygotować w 1952 r. materiały dla ogłoszenia kilku państwowych 

rezerwatów przyrody wykluczających jakąkolwiek ingerencję człowieka. Ści-
słe przepisy obowiązywały turystów i gości, ale organizacje państwowe częs-
to ich nie przestrzegały. Nierespektowanie planów Šourka dopuściło na pr-
zykład sztuczne zaleśnianie części lodowcowego karu Wielkiej Studnicznej 
jamy kosodrzewiną, co zniszczyło porost rzadkiej sasanki. Jeszcze większe 
szkody botaniczne wywołało zaleśnianie w rezerwacie na Rychorach, które 
pomogło zahamować dopiero Założenie Karkonoskiego Parku Narodowego 
(KRNAP) w maju 1963 r. Poza określeniem obszaru ważnym zadaniem jest 
przyjęcie zasad wykorzystywania parku. W ciągu pierwszych trzydziestu lat 
aż do 1992 roku istniały tylko dwa stopnie ochrony obszaru parku: normalne 
tereny parku i państwowe rezerwaty przyrody. Niedostatecznie ścisłe określe-
nie dozwolonych i niedozwolonych ingerencji przyczyniło się do wyrządzenia 
wielu szkód w przyrodzie i krajobrazie. Dlatego na krawędzi Łabskiego Dołu 
stoi dziewięciopiętrowa Łabska bouda, spychacze w rezerwatach poszerzyły 
leśne dróżki tworząc z nich drogi do zwożenia drzewa, na wielką skalę wyci-
nano całe połacie cennych porostów przy górnej granicy lasu a turystyczne 
trasy zalał asfalt. W roku 1989 Karkonoski Park Narodowy należał do dziesiąt-
ki najbardziej zagrożonych parków świata i dlatego rząd Republiki Czeskiej w 
marcu 1991 r. powołał go pod względem prawnym nowym rozporządzeniem. 
Rok później Ustawa o ochronie przyrody wytyczyła podstawowe zasady. Pier-
wotny KRNAP został podzielony na cztery części o różnym poziomie ochrony. 
Gęsto zabudowane centra Harrachova, Peca pod Śnieżką, Rokytnicy nad Ji-
zerou, Špindlerova Mlýna i innych gmin zostały wyjęte z ochronnego pasma 
z przekazaniem większości uprawnień samorządom. Okrojony park narodowy 
o powierzchni trzydziestu sześciu tysięcy hektarów ma od tej pory trzy strefy - 
pierwsza jest tą najcenniejszą. 

Poszerzenie pierwszej i drugiej strefy
Na razie jeszcze niezatwierdzony projekt zmiany wielkości poszczególnych 
stref zwiększa I strefę ze współczesnych czterech i pół tysiąca hektarów 
na siedem tysięcy. Pierwszy z powodów jest natury administracyjnej. Po pięt-
nastu latach obowiązywania ustawy prawnicy odkryli, że obowiązujący spis 
zasad nazwany Regulaminem Parku ogranicza swobodę poruszania się w II 
strefie wbrew wyższej normie prawnej tj. Ustawie o ochronie przyrody. Nowy 
Regulamin Parku z października 2010 r. poruszanie się w II strefie nie ogranic-
za a tym samym znacznie zmniejsza obszar z najściślejszym reżimem. Właśnie 
dlatego projekt zwiększa I strefę o powierzchnię II strefy z grubsza do poziomu 
byłych rezerwatów. Łączna powierzchnia KRNAP nie ulega zmianie. Ogranic-
zona zostaje tylko III strefa na korzyść II strefy. Więcej powodów do radości 
daje drugi powód powiększenia I strefy, który jest przyrodniczy. Stan przyro-
dy zwłaszcza w leśnych systemach ekologicznych przy górnej granicy lasu 
uległ w ciągu ostatnich dwudziestu lat takiej poprawie, że ich losy możemy 
powierzyć naturalnym procesom prowadzącym do powrotu do stanu dzikości. 
Powiększeniu ulegnie obszar bez ingerowania przeciwko kornikom a zależy je-
dynie na nas samych czy pogodzimy się z faktem, że w przyrodzie mają swoje 
miejsce również drzewa martwe. Po polskiej stronie zaprzestano z wyrębem 
zaatakowanych drzew już dawno a słuszność ówczesnej decyzji widzi i prze-
ciętny gość parku. W I strefie jest łącznie 14 chałup, bud i dwie stacje kolejki 
linowej. W efekcie poszerzenia żaden obiekt nie przybędzie w zamian za kom-
promisowe rozwiązanie pozostawienia Voseckiej boudy jako wyspy II strefy 
otoczonej I strefą. Bez zmian pozostaną trasy turystyczne, trasy rowerowe, 
warunki dla skialpinismu, dla chodzenia po lodowcach i innych obecnie po-
pularnych czynnościach w najcenniejszych miejscach parku. Z drugiej strony 
Dyrekcja KRNAP dla zapewnienia większego spokoju szczytom gór wspiera 
tzw. miękkie aktywności w paśmie ochronnym drogą budowania tras space-
rowych, ekspozycji i muzeów. Nową atrakcją jest projekt Ścieżka w koronach 
drzew Karkonosze. W Bawarskim lesie i na Szumawie sprawdzona zabawowo-
-kształcąca aktwność realizowana przez czesko-niemieckie towarzystwo. Być 
może już trzecią ścieżkę w tym roku udostępni w Janskich Łaźniach w pobliżu 
nowego parkingu przy schronisku Hoffmannovy boudy. Po bezbarierowym 
drewnianym chodniku z nieznacznym skłonem goście półkilometrowym spa-
cerem dostają się w tutejszym wyrośniętym lesie mieszanym do koron drzew. 
Wewnątrz wieży widokowej o wysokości czterdziestu metrów zejdą na ziemię 
i trasę zakończą w centrum wykładowym z bufetem. Ofertę poszerzy kolejna 
atrakcja ułatwiająca poznawanie przyrody a wierzmy, że również zrozumienie 
potrzeby jej ochrony.

ZAcHWycONy żyWą PRZyRODą
Pierwsze silne przeżycie z wyjątkowego spotkania z cenną przyrodą pr-
zygotował mi strażnik Parku narodowego Zdeněk Říha na początku lat 
siedemdziesiątych. Zaprowadził mnie do rezerwatu Rýchorská květnice 
do na pozór nieskończonego porostu właśnie kwitnących zawilców. Do tej 
pory widywałem kilka kwiatów przy drodze a tym razem coś podobnego. 
Kiedy tam po latach ponownie zajrzałem miejsce schowały do cienia wiel-
kie świerki a najniższe piętro zajęły krzewy jagód. Nie znalazłem tam żad-
nego zawilca. Po zawodach tego typu ostatními laty radośnie przeżywam 
każdą zmianę na lepsze. Po przykłady nie muszę chodzić daleko. Z okna 
regularnie obserwuję łowiące bociany czarne, nad rzeką w lecie i w zimie 
przelatuje kilka pluszczy. Podczas zeszłorocznej zimy po raz pierwszy 
zauważyłem w Upie nieopodal mego domu wydrę rzeczną. Po deszczu 
całkiem hojnie wyłażą salamandry czasami również traszki. Przy potoku 
spływającym ze Starej Góry żyje zaskroniec a na zboczu żmije pospolite. 
W lesie mieszanym nad domem gnieździ dziesięć gatunków śpiewających 
ptaków, w zimie przylatuje pięć różnych sikorek. Samce derkacza polnego 
wydają charakterystyczne dźwięki na kilku łąkach nad Marszowem Gór-
nym. W Potoku Honzy widzę lub tylko słyszę dzęcioła czarnego. Jeszcze 
przed trzydziestoma laty w najbliższym otoczeniu było dużo cietrzewi. 
Wiosną a niekiedy i jesienią widziałem je i w ciągu dnia jak tokują nieo-
podal od domu w Reissovskiej muldzie. Jednego razu dotknąłem się ży-
wego kogutka, którego zasypał śnieg wprost na drodze koło Krausowych 
bud. Cietrzew wyleciał jak oparzony w chwili kiedy nad nim przejeżdżałem 
na nartach. W Temnym Dole często przelatywały przez dolinę między Svi-
etlą Górą a Szpiczakiem, ale pozyskiwanie drewna i wybudowanie drog 
wyparło je głębiej w góry. I to jest cena za utrzymywane trasy narciarskie 
pełne zadowolonych narciarzy. Za to przed rokiem w październiku mia-
łem piękną przygodę w niedalekim Klausovem dole koło Janskich Łaźni. 
Przy naprawianiu odcinka dróżki grożącego obsunięciem po czerwcowej 
powodzi moją uwagę zwrócił dziwny lot ptaka wielkości kosa. W wąskim 
kanionie udało mi się go odnaleźć, ale stale nie chciało mi się uwierzyć, 
że jest to ten gatunek, który miałem na myśli. Powoli podszedłem pod ska-
łę i zrobiłem z pięćdziesiąt zdjęć, ale niestety krótkim obiektywem. Było 
jasne, że tak się zawiesić na skale i łowić owady potrafi tylko pomurnik. 
Czerwone piórka na pstrokatych lotkach to potwierdziły. Po półgodzinnym 
obserwowaniu wracałem do pracy w stanie euforii. Wieczorem rozesłałem 
fotografie kilku przyjaciołom z adnotacją, że pomurnika u nas nigdy wcześ-
niej nie widziałem. Zaskoczyła mnie szybka reakcja ornitologa z Dyrekcji 
KRNAP Jiřígo Flouska. Cześć Pavle! Zajrzałem do literatury. Z czeskiej st-
rony Karkonoszy jak do tej pory nie odnotowano żadnej obserwacji. Po pol-
skiej stronie tylko dwie w Śnieżnych Kotłach w 1830 roku oraz 15.6.1962 
za każdym razem jeden egzemplarz. To jest już ostatnio trzeci gatunek pta-
ków zaobserwowany po pięćdziesięciu latach w Karkonoszach. Pozostały-
mi były: dzięcioł trójpalczasty i potrzeszcz. Dziękuję bardzo i życzę miłych 
dni, Jirka.
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MARSZOWEM GóRNYM I ŻACLERZEMRýCHORY LEŻą MIędZY

Lysečinská bouda v 1930 r. V Marszow Górny ma podobnie jak żaclerz tylko jedno schronisko wysokogór-
skie na wysokości tysiąca metrów nad poziomem morza. Oba obiekty dzielą 
od siebie grzbiety Rychor a łączy projekt stworzenia ciekawej atrakcji turys-
tycznej na wschodnim końcu Karkonoszy. W otwarciu ROSAweg, czyli Drogi 
Róży z Marszowa Dolnego do schroniska Maxova Bouda w czerwcu 1899 r. 
poza licznymi gośćmi wzięła udział ROSA Piette Rivage z małżonkiem Pro-
sperem zwanym ojcem Karkonoszy oraz ich dzieci Ludvig i Rosa czyli „Rosl”. 
Max Hirsch tego wydarzenia uwiecznionego na fotografii z archiwum Muze-
um Karkonoskiego we Vrchlabi już nie dożył. 

Muzeum Miejskie żaclerz i centrum Informacji Turystycznej,
Rychorské nám. 10, 542 01 Žacléř, tel. 00420 499 739 225,

e-mail: muzeum@zacler.cz;
czynne codziennie oprócz poniedziałków od 9:00 do 16:00,

www.zacler.cz

Pierwotną nazwę schroniska (budy) Lysečínská bouda - Kolbenkammbau-
de można przetłumaczyć jako Buda na grzbiecie Lyseczynskiego Grzbi-
etu. Obok biegnie jedna z ulubionych tras narciarskich, będąca częścią 
Karkonoskiej Magistrali Narciarskiej, której początek jest na Przełęczy 
Okraj. Dalej biegnie nad Nowymi Domkami ku Rennerowym boudam 
a stamtąd ku kościołowi małoupskiemu. Regularnie utrzymywana tra-
sa lekko wznosi się na skrzyżowanie tras Cestnik skąd łagodnie opada 
do schroniska Lyseczynska bouda, która ze swą restauracją, jest dobrym 
miejscem dla pierwszej przerwy podczas wyprawy narciarskiej. Stąd ma-
gistrala biegnie przez Alberzyce Górne dalej nad kamieniołomem Bischofa 
z Muzeum Wapniarnia następnie wspina się na grzbiet i dalej na Rychory. 
Stąd trasa zimowa narciarska i letnia rowerowa na wysokości tysiąca me-
trów n.p.m. dzielą się na zjazd do Marszowa Górnego, Żaclerza, Svobody 
nad Upą lub do Mladych Buków. 

Historia z Lyseczynskiej boudy
Ignaz Kneifel zdobył doświadczenie z prowadzeniem schroniska gór-
skiego w słynnym schronisku Hamplova bouda pod Śnieżką po śląskiej 
stronie Karkonoszy jeszcze przed I wojną światową. Również jego siostry 
znalazły zatrudnienie podobnie jak setki innych mieszkańców doliny Upy 
w schroniskach wysokogórskich. Augusta w schronisku Szpindlerovka 
a młodsza Marta u Vinzenze Bönscha w schronisku Richterova Bouda. 
W 1926 roku Ignaz w wieku czterdziestu trzech lat zdecydował się na ot-
warcie własnego schroniska najlepiej w zupełnie nowym wolnym miejscu. 
Bardzo żałował, że jego starszy brat Emil Kneifel przehulał rodzinną letnią 
budę na Luczinach, na miejscu której powstała znana Kolinska Bouda. 
Ignaz znalazł stosowną łąkę na sprzedaż przy trasie turystycznej w Gór-
nych Lyseczynach. Budynek Lyseczynskiej Boudy zaprojektował w posób 
tradycyjny. Na drewniany parter, prwdopodobnie tak samo jak w jego rod-
zinnej chałupie nr 22 na Przednim Vysluni w Wielkiej Upie dobudował dwa 
piętra pruskim murem poszyte pionowo kładzionymi deskami. Do restau-
racji dobudował zaszkloną werandę. Zakład nie mając w pobliżu o konku-
rencji znakomicie sobie radził już od dziesięciu lat. W 1936 r. Ignaz Kneifel 
przeżył w Lyseczynskiej Boudzie pierwszą trudną próbę. Sztarsza córka 
Walburga znana jako Wali mając lat osiemnaście zakochała się w celniku 
z alberzyckiego Urzędu Celnego a ponieważ szybko zaszła w ciążę Ignaz 
wystroił wesele. W niedzielę było wszystko przygotowane, w powozach 
mieli pojechać z Lyseczyn do kościoła marszowskiego. Ale narzeczony 
stale nie nadchodził więc po niego podjechali do Urzędu Celnego. Dopie-
ro tutaj od zwierzchnika Bohumila Czernego dowiedzieli się, że się jego 
podwładny ożenić nie może ponieważ jest już żonaty. W owych czasach 
dla ojca i Wali nie było łatwo sobie poradzić z takim obrotem rzeczy pomi-
mo tego, że udany narzeczony został natychmiast ze służby wyrzucony. 

Nad dzieckiem Aloisem Kneifelem czuwał zamiast ojca naczelnik Czerny. 
Ale ani to nie pomogło dziadkowi Ignazowi Kneifelowi dziesięć lat później. 
Swoje schronisko stracił a w czerwcu 1946 r. z małżonką Anną i innymi 
sąsiadami z Lyseczyn Górnych odjechał IX transportem z powiatu Trutnov 
do rosyjskiej strefy okupacjnej pokonanych Niemiec. W pięćdziesiątych 
latach schronisko zostało zamknięte dla publiczności. Dla turystów restau-
rację otworzył dopiero Vladimir Šťastný po 1989 r. Obecnie restaurację 
prowadzi Miroslava Svobodova. Restauracja w sezonie czynna jest codzi-
ennie od 10:00 do 19:00.

budy na Rychorach z pomocą Antonina Tichego
Pozbawiony lasu grzbiet na Rychorach oferował przez całe wieki siano go-
spodarzom z Marszowa, Alberzyc, Suchego Dolu, Rychor, Sklenarzowic 
i Temnego Dolu, ale w odróżnieniu od Karkonoszy środkowych nie zbu-
dowano to letnich bud. Za to regularne gospodarowanie na wapiennym 
podłożu uczyniło z Rychor znane botaniczne stanowisko z licznymi kwi-
atami ciepłomilnymi z najwyżej położonych partii gór. Liczne rosną przy 
skalach na północnym końcu Rychor. Blok zielonych łupków sterczący 
do wysokości 1002,81 m. na starych mapach nazywał się Kamień Śliw-
kowy. Tworzy granicę między Marszowem a osadą Rychory, która w dzi-
siejszych czasach należy do miasta Żaclerz. Stąd można było podziwiać 
panoramę całych Karkonoszy wschodnich z dominującą doliną alberzyc-
ką i głównym łańcuchem gór ze Śnieżką na horyzoncie północnym. Dla 
turystów odkryło Rychory Austriackie Towarzystwo Karkonoskie (ÖRGV) 
pod koniec XIX w. Planowało nawet wybudowanie tutaj wieży widokowej. 
Według zachowanych studii zaprojektował vrchlabski budowniczy Eduard 
Zirm dziesięciometrową wieżę otoczoną spiralnie biegnącymi zewnętrzny-
mi schodamio szerokości 1,5 m. Schody miały sześćdziesiót trzy stopnie 
i metalową poręcz. Na szczycie planowana była okrągła platforma wido-
kowa o średnicy czterech metrów. Według zapisów w czasopiśmie towar-
zystwa grupa ÖRGV Młode Buki planowała w 1888 r. inną wieżę wido-
kową pod szczytem Dworskiego Lasu a o sześć lat później grupa Żaclerz 
przymierzała się do wybudowania drewnianej wieży widokowej. O wieży 
towarzystwo jeszcze dyskutowało w latach 1928 i 1934, ale skończyło 
się na dyskusjach. Pierwszym i długo jedynym obiektem na gołym grzbie-
cie Rychor była Maxhütte, czyli Maxova bouda. Aktywny członek ÖRGV 
fabrikant Max Hirsch z miasta Slané darował tutaj prosty drewniany budy-
nek o powierzchni 7,7 x 6 metrów, która służyła w 1891 r. jako budynek 
dla maszyny wydobywczej na ekspozycji jego firmy Bolzano, Tedesco 
i spółka na Jubileuszowej Wystawie Przemysłowej w Pradze. Max Hirsch 
finansowo poparł również jej umieszczenie na Rychorach dlatego miejsce 
do dnia dzisiejszego przypomina jego imię. Budynek przytrzymywany sta-
lowymi linami z restauracją sezonowąu dla około czterdziestu gości wyna-
jmowali różni gospodarze jak np.: Johann Tippelt, Marie Hampelova, Ignaz 
Kneifel, Hugo Partsch i Paulina Hampelova. W 1902 r. miejscowa grupa 
ÖRGV z Marszowa IV budynek poszerzyła o dobudówkę z miejscami 
do leżenia dla dwudziestu osób. Kuchnia znajdowała się w dobrze zacho-
wanym stanie w suterenie. Maxovka stała się elementem sieci studenc-
kich baz noclegowych i służyła aż do września 1938 roku, kiedy uszkod-
zili ją żołnierze wycofującej się Armii Czechosłowackiej. W 1946 r. buda 
częściowo spłonęła i już nigdy nie została odnowiona. Pomimo zalesienia 
większości łąk górskich na Rychorach zwłaszcza w latach pięćdziesiątych 
zachowana została dobra widoczność. Po rozebraniu resztek Maxovy 
Boudy, najprawdopodobniej w 1955 roku, zachowany został taras wido-
kowy. Pózniej Dyrekcja KRNAP zabezpieczyła nową podłogę i balustradę.
W 1926 r. nieopodal powstała dwupiętrowa Rychorska bouda, wktórej 
gospodarzyła rodzina Bertholdy Hampelowej mającej doświadczenia na-
byte w pracy na Maxovce. Konfiskowany majątek niemiecki przeszedł w 
1946 r. na Klub Czeskich Turystów. W sierpniu 1950 Rychorską boudę 
należącą do Żaclerza przejęła drużyna sokolska Vzlet. Popularną restau-
rację prowadziło później przedsiębiorstwo Krkonoskie Hotele z siedzibą 

we Vrchlabi. Pod koniec lat sześćdziesiątych prowadził schronisko Luboš 
Provazník. Od roku 1979 tu przez trzydzieści trzy lata działało Centrum 
edukacji ekologicznej Dyrekcji KRNAP z małym bufetem dla publicznoś-
ci. Od zeszłorocznego lata schronisko prowadzi Alena Dušková z rodziną. 
Restaurację przenieśli z małego bufetu do głównej sali z drewnianymi 
ścianami. Znowu jak za naszych najmłodszych lat spotykają się tutaj 
mieszkańcy Marszowa i Żaclerza razem z gośćmi wędrującymi po Rych-
orach. W sezonie restauracja jest otwarta codziennie od 10:00 do 16:00 
ewentualnie tak długo jak długo są goście (www.rychorskabouda.cz).

Wieża widokowa Maxovka
Ludzie z ratusza miasta Żaclerza kilkakrotnie zapraszali przedstawici-
eli sąsiedniej gminy Marszow Górny, Dyrekcji KRNAP i Veselego vyletu 
w celu dyskutowania o umieszczeniu wieży widokowej na miejscu byłej 
Maxovki. Razem uzgodnili harmonogram i sposób realizowania, wspólne 
finansowanie i przygotowanie projektu. Jesienią 2011 obserwacją prób-
ną z platformy hydraulicznego podnośnika ustalono optymalną wysokość 
wieży widokowej – 12 metrów. Wysokość ta zapewni piękny panoramicz-
ny widok nawet po wyrośnięciu okolicznych drzew. Konkurs na projekt 
architektoniczny umożliwił komisji porównać cztery podejścia do tema-
tu. Zadaniem przed jakim architektów postawiono było zaprojektowanie 
czynnej i dostępnej o każdej porze samoobsługowej wieży, z przyjazną 
w stosunku do otoczenia metodą montowania w I strefie Parku Narodo-
wego. Oczekiwano ciekawych rozwiązań architektonicznych. Atelier Petr 
Hájek Architekci, który w Karknoszach prezentuje się realizacją wnętrza 
Vrbatovy boudy i nowym environmentalnym Centrum Dyrekcji KRNAP we 
Vrhlabi. Atelier ten pojął wieżę widokową jako metalową ażurową konstruk-
cję samonośną. Współautor placówki pocztowej na Śnieżce, architekt 
Patrik Hoffman zaprojektował na szczycie zwężoną rotującą montowaną 
wieżę drewnianą. Współautor bliskiego muzeum Wapniarnia w Alberzycch 
i drewnianego antycznego teatru w centrum ekologicznym DOTEK w Mar-
szowie, mistrz cieślarski Petr Růžička narysował szesnasto-boczny ost-
rosłup o szpiczastym dachu. Komisja fachowa w oparciu o pinie architek-
tów Adama Gebriana, Jiřího Hůrky i Josefa Mádra wybrała projekt atelieru 
architektonicznego Romana Kouckiego, który przygotował plan rozwoju 
miasta (zagospodarowania przestrzennego) miasta Marszow Górny i Pec 
pod Śnieżką oraz szereg cennych obiektów rozrzuconych po całym kraju. 
Zespół Kouckiego na Rychory zaprojektował smukły graniastosłup z bia-
łego betonu zakończony stalową platformą widokową naśladującą komór-
ki. Głównymi zaletami projektu są małe rozmiary zabranej powierzchni (4 
x 4m) i zachowującej pierwotny taras, odporność na surowe lokalne wa-
runki klimatyczne, minimalne prace budowlane na miejscu i łatwy montaż 
z wcześniej przygotowanych segmentów, zastosowanie współczesnych 
materiałów oraz elegancja rozwiązania architektonicznego. Betonowa 
i stalowa konstrukcja nie wymaga dodatkowych warstw farby i w sposób 
naturalny zyska patynę. Całość owszem wymaga dużej precyzji wykona-
nia wszystkich segmentów. Latem goście wejdą na samą górę do nie za-
szklonej górnej części kopuły na wysokości 17 metrów. W zimie dostępna 
będzie niższa zaszklona część obserwatorium na wysokości 13,5 metra. 
W redakcji Veselego vyletu spodziewamy się rehabilitacji sztucznego kam-
ienia, czyli wysokiej jakości betonu, który znamy z regionu Rychor, gdzie 
służy przeszło sto lat w obiektach wodnych zamków (ujęć wody). Beton w 
mniej rafinowanej formie już siedemdziesiąt pięć lat przeżywa w bunkrach. 
Bunkry poza smutną historią z nimi związaną są przykładem dobrze wy-
konanej pracy. Na Rychorach trzynaście małych twierdz powoli zarasta 
lasem, ale podziwu godne dzieło – twierdza artyleryjska Stachelberg nie-
opodal Żaclerza jest dostępna dla zwiedzających (www.stachelberg.cz). 
I tutaj w ramach programu operacyjnego UE jest przygotowana realizacja 
projektu na nową wieżę. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to obie wieże wi-
dokowe powstaną w ciągu 2014r. Uważamy, że z tej Rychorskiej miałby 
mecenas i miłośnik Karkonoszy a zarazem zręczny technik Max Hirsch 
radość, podobn ie jak i z zachowania pierwotnej nazwy Maxovka.www.hornimarsov.cz 
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PEC POd SNĚŽKOu

Mechanik Alois Thamm ostatnich pasażerów na starej stacji Růžová hora pożegnał 2 września 2012 r. o godz. 18:00.
Potem sprawdził się podczas montażu nowej kolejki uruchomionej w grudniu 2013 r.

NOWA KOLEJKA LINOWA NA ŚNIEŻKę
Wieloletnie starania o zastąpienie pochodzącej z 1949 r. oryginalnej kolejki 
na Śnieżkę kolejką nową zakończone zostały sukcesem. Co prawda oficjalny 
termin rozpoczęcia eksploatacji to dopiero wiosna 2014 r., ale w czasie za-
mknięcia tego numeru prace zbliżają się do końca. Uruchomiony zostanie w 
trybie próbnym dolny odcinek na Růžovą horę, a w przypadku sprzyjających 
warunków pogodowych aż na szczyt. W czwartek 24 października 2013 r. 
po raz pierwszy na Śnieżkę wjechała – jeszcze pusta – przeszklona czteroo-
sobowa kabina. Następnego dnia wjechała już z monterami. Miesiąc później, 
20 listopada, szczyt Śnieżki pokryło pół metra lodu. Przez kilka dni w górnym 
odcinku nie dało się uruchomić kolejki, a więc także przeprowadzić prób 
i kontroli. Oblodzone słupy po raz pierwszy zmagać się musiały z wiatrem 
osiągającym 120 km na godzinę. Przedstawiciele dostarczającej technolo-
gię kolejki linowej południowotyrolskiej firmy Leitner po raz pierwszy mieli 
okazję zobaczyć arktyczne warunki na szczycie – z ich alpejskiego punktu 
widzenia mierzącej „tylko” 1600 m – Śnieżki. W odróżnieniu od pierwszych 
narciarzy w Pecu pod Śnieżką, cały zespół pracowników budujących kolejkę 
z radością przywitał inwersyjną pogodę bez wiatru, za to słoneczną i z tem-
peraturą powyżej zera. Mimo wykorzystania nowoczesnych technologii, 
dopiero eksploatacja pokaże, w jakich warunkach pogodowych – przede 
wszystkim jeśli chodzi o wiatr – nowa kolejka będzie w stanie bezpiecznie 
funkcjonować. Dotyczy to zwłaszcza ostatnich 300 m górnego odcinka. 

22 września 2011 r. na placu budowy dolnej stacji kolejki linowej w Pecu 
pod Śnieżką kamień węgielny położyli: w imieniu inwestora burmistrz Alan 
Tomášek, w imieniu administratora tych terenów dyrektor czeskiego Karko-
noskiego Parku Narodowego KRNAP Jan Hřebačka, w imieniu administra-
tora kolejki dyrektor Jiří Martinec, a wraz z nimi wykonawcy z firmy budowla-
nej BAK z Trutnowa oraz producent technologii – firma Leitner ze Sterzing 
w północnych Włoszech. W ciągu dwóch lat wspólnie wybudowano nową 
dolną i średnią stację oraz przebudowano większą część górnej. Kolejka – 
podobnie jak stara – ma dwa odcinki, ale w ładną pogodę w dających się 
odłączyć czteromiejscowych kabinach przez stację Růžová hora przejechać 
można bez wysiadania. Na dolnym odcinku w minutowych odstępach jeździ 
15, a na górnym 17 kabin. Stacja Pec pod Śnieżką, znajdująca się bliżej cen-
trum miasta, leży na wysokości 829 m n.p.m., stacja Růžová hora na 1339 m 
n.p.m., a stacja Śnieżka na 1588 m n.p.m. Na mierzącej 3759 m długości 
trasie w ciągu 14 minut włącznie z przejazdem przez średnią stację poko-
namy różnicę wysokości 759 m. Na szczyt Śnieżki pozostanie do przejścia 
14 metrów różnicy wysokości, które przebyć można po schodach wewnątrz 
stacji, a następnie częściowo też na zewnątrz. Wszystkie perony mają podło-
gę na tej samej wysokości co kabina z otwartymi drzwiami. Na stacji Růžová 
hora znajduje się winda dla osób na wózkach prowadząca z hali dla wsiada-
jących i wysiadających aż na poziom peronu. Na Śnieżce na wózku do prze-
budowanego bufetu z widokiem na Obří důl można wjechać tylko z pomocą 
schodołazu.

Koszty wykonania nowej kolejki wynoszą 330 milionów koron netto, 
z czego 239 milionów wynosi dotacja z funduszu transportowego Regional-
nego Programu Operacyjnego Unii Europejskiej. Miasto Pec pod Śnieżką 
jako stuprocentowy właściciel spółki akcyjnej Lanová dráha Sněžka od 2003 
r. nie wydawało pieniędzy pozyskanych z działalności starej kolejki. Dzięki 
temu można było wykorzystać je na przygotowanie i realizację projektu no-
wej kolejki linowej. Również w najbliższych latach koszty spłacania stumili-
onowego kredytu pokryje zysk ze sprzedanych biletów. Dzięki temu budżet 
miasta nie będzie obciążony. Dlatego miastu i gościom odwiedzającym Kar-
konosze życzymy jak najmniej dni ze szronem i stukilometrowym wiatrem. 
W budowie brało udział kilkudziesięciu ludzi wielu zawodów, od kopacza 
po pilota śmigłowca. Pracami budowlanymi kierował Daniel Slovák ze spółki 
BAK. Technologię dla Śnieżki zaprojektował Jan Sorg z firmy Leitner, pro-
dukcją i montażem kierował Michael Fischer. Dolną stację kolejki zaprojek-
towało biuro projektowe Trend z Hradca Králové, środkową i górną architekt 
David Kratochvíl z miejscowości Dvůr Králové. W budowie brali udział także 
pracownicy kolejki, choć nie wszyscy ci, którzy pracowali w starej załodze, 
zatrudnieni zostali w fazie budowy. I tak jednak interesowali się budową i po-
stępem prac, żeby móc wreszcie wrócić do pracy i swojego zawodu. Według 
kierownika eksploatacji starej kolejki Jiříego Broža w ciągu 64 lat pracowa-
ły tu co najmniej 294 osoby. Sam Jiří Brož wraz z odejściem na emeryturę 
starej kolejki również odszedł na emeryturę. Jego młodsi koledzy wreszcie 
doczekali się kolejki nowej, jednak przede wszystkim doczekały się jej tysią-

ce turystów i gości licznie odwiedzających Karkonosze, którzy z pewnością 
zechcą przejechać się na Śnieżkę. Przed wyruszeniem warto popatrzeć w 
Internecie na widok z kamery i sprawdzić, czy kabiny kursują aż na szczyt 
(http://kamery.humlnet.cz).

Zgoda na szczycie Śnieżki
Po wyborach w listopadzie 2002 r. nowe władze Pecu pod Śnieżką po-
stawiły sobie za cel rozwiązanie kwestii starej kolejki linowej na Śnieżkę, 
a tym samym całego szeregu problemów dotyczących najwyższego szczytu 
Czech. W 2003 roku udało się uzgodnić wspólne postępowanie z dyrekcją 
czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego KRNAP. Członkowie zarządu 
miasta z burmistrzem Alanem Tomáškiem zawarli „Porozumienie w spra-
wie Śnieżki” z zespołem ówczesnego dyrektora KRNAP Jiříego Nováka. 
Po wielu latach nieprzestrzegania przez drugą stronę zapisów umowy uda-
ło się uzgodnić kompromis (patrz WW 20/2003). Miasto Pec pod Śnieżką 
przekazało KRNAP-owi zupełnie zrujnowane schronisko na Śnieżce wraz 
z gruntem, KRNAP do końca listopada 2004 r. przeprowadził wyburzenie 
(WW 24/2005). W lecie energetycy przenieśli transformatory do stacji ko-
lejki linowej, a stara stacja transformatorowa zniknęła ze szczytu Śnieżki. 
Częścią umowy była budowa nowego obiektu Poczty Czeskiej przez pry-
watnego inwestora. Poczta wraz z wieżą widokową na dachu stoi dziś w 
miejscu piwnic dawnego Czeskiego Schroniska na Śnieżce (WW 30/2008). 
Następnie zlikwidowany mógł zostać punkt gastronomiczny z 1937 r., który 
w lecie 1994 został przebudowany w budynek ówczesnej poczty. Kluczowa 
umowa z sierpnia 2006 r. przygotowała dokładne warunki budowy nowej ko-
lejki na szczyt Śnieżki. Miasto musiało zrezygnować z wariantu wycięcia lasu 
wzdłuż trasy przez Růžohorky z nartostradą do Pecu, co obniżyło opłacal-
ność projektu. Na kluczowy warunek umowy wraz z wymaganiem ogranic-
zenia do najwyżej 250 osób na godzinę liczby gości wwożonych na szczyt 
członkowie zarządu miasta mogli się zgodzić tylko dzięki wsparciu finan-
sowemu UE. Bez dotacji z Unii Europejskiej nowa kolejka by nie powstała. 
Niezrealizowany projekt nartostrady Růžohorky na południowym stoku od-
dalonym od kompleksu narciarskiego w przyszłości zastąpią nowe tereny 
narciarskie w ramach przygotowywanego połączenia Wielkiej Upy z Pecem 
przez Javoří důl. Umowa dotyczy zgody dyrekcji KRNAP na budowę nowej 
kolejki na starej trasie pod warunkiem przestrzegania bardzo restrykcyjnych 
wymagań, szczególnie na górnym odcinku w podlegającej najściślejszej 
ochronie I strefie parku. Stacje na Śnieżce i Růžovej horze zostały wybudo-
wane na tej samej powierzchni, co stacje stare, podobnie stopy 17 słupów, 
które są znów kratownicowe, a nie zbudowane z grubych rur. Zachowana 
większa liczba słupów górnego odcinka powoduje, że kolejka przebiega 
zgodnie z ukształtowaniem terenu i nie wystaje zbytnio nad masyw góry. 
Elementy starej kolejki odtransportowano, a elementy nowej dostarczono 
za pomocą śmigłowca. Podczas realizacji górnego odcinka w najcenniejszej 
strefie Parku przy przeprowadzaniu zasadniczych prac budowlanych obecny 
był zawsze pracownik KRNAP. Po zakończeniu prac przedstawiciele miasta 
docenili podejście pracowników ochrony przyrody, którzy prowadzili ścisłą 
kontrolę, ale nie wymagali działań przekraczających ramy umowy wynikają-
ce z pozwolenia na budowę. Drobne prace na szczycie Śnieżki i wokół stacji 
pośredniej Růžová hora prowadzone będą jeszcze na wiosnę. W ten sposób 
swój finał znajdą dziesięcioletnie dążenia do osiągnięcia konsensusu w naj-
bardziej znanym miejscu Karkonoszy.

www.pecpodsnezkou.cz

Nie przypominam sobie pierwszej wizyty na Śnieżce ani pierwszego pr-
zejazdu kolejką. Najstarszą pamiątką jest fotografia z maja 1971 r. Nasza 
wychowawczyni pani Eva Vaňková zabrała uczniów kilku klas maršovskiej 
szkoły na wycieczkę po wtedy nowej, a dziś już nieistniejącej ścieżce edu-
kacyjnej wiodącej skrajem Úpskiej jámy. Jak widać na zdjęciu z tego dnia, 
fotograf Ivan Sejtko schowany w ambonie koło stacji pośredniej na Růžo-
vej horze porządnie zaskoczył mnie i Láďę Machka. Potem wielu kolegów 
z klasy pracowało w kolejce. Jarda Uxa jest o cztery dni starszy, byliśmy 
razem w żłobku, czego nie pamiętamy, w przedszkolu i szkole podsta-
wowej. Podczas spotkania klasowego mamy co wspominać, ale od roku 
1986, kiedy Jarda zaczął pracę w kolejce linowej, zawsze co najmniej pr-

zez chwilę kłóciliśmy się z powodu projektu nowej kolejki. Ja podpisałem 
petycję przeciw budowie, Jarda był – z racji zawodu – za. O nowej kolejce 
na poważne mówiono od roku 1975. Kuliste Czeskie Schronisko o ku-
baturze 21 566 m3 miało dorównać latającym talerzom dokończonego 
wtedy polskiego schroniska na Śnieżce. Projekt powstał w Stavoprojek-
cie Liberec, stację pośrednią przygotował Martin Rajniš, z którym 30 lat 
później pracowaliśmy przy nowej poczcie. W 1988 r. liberecka pracownia 
SIAL pod kierownictwem Jiříego Suchomela przygotowała dla Krkonoš-
skich interhotelów dobry projekt w formie walca ciągnącego się w kierun-
ku kolejki linowej. Projekt był jednak znów zbyt duży i zbytnio ingerujący w 
cenne środowisko przyrodnicze. Nowa kolejka w Pecu pod Śnieżką była 
głównym tematem aksamitnej rewolucji. Większość miejscowych chciała 
jej budowy. Kiedy my kłóciliśmy się na niejednym spotkaniu, na cokole 
pomnika św. Wacława w Pradze długo wisiał transparent „Ratujcie Śnież-
kę!”. Myślę, że tych dwadzieścia lat bardzo dobrze wpłynęło na kształt 
dziś powstającej kolejki. 

Od roku 1994 przeżyliśmy wiele ciekawych miesięcy, budując chod-
niki, walcząc z erozją, burząc stary budynek poczty i stację transforma-
torową oraz budując nowy budynek poczty. Poznaliśmy się też lepiej 
z pracownikami kolejki i specyfiką ich zawodu. Wiele razy w złą pogodę 
byliśmy jedynymi pasażerami, kiedy indziej pracownicy kolejki pomagali 
nam przewieźć materiał lub zwieźć odpady z prac wyburzeniowych. Na-
pęd starej i nowej kolejki znajduje się w stacji Růžová hora. Dlatego przez 
cały rok obecny jest tu jeden z trzech mechaników. Jarda Uxa, którego 
mama Edita pochodziła ze starego karkonoskiego rodu Salwanderów, jest 
najstarszym z nich. Dziadek drugiego mechanika, Luboša Černego, przy-
był do Albeřic w latach 20. jako członek straży finansowej. Od nazwiska 
trzeciego mechanika, Aloisa Thamma, nazwany jest zespół domów – Tha-
mmovy boudy w miejscu zwanym Javoří důl. Przy montażu bardzo przydał 
się niemiecki Alojsa, który mógł z łatwością porozumieć się z zespołem 
włoskich Tyrolczyków. Kto wie, może ma po którymś ze swoich przodków 
korzenie w Alpach, jak mechanicy Leitnera. Starą kolejkę wszystkich tr-
zech mechaników znało bardzo dobrze, do nowej na razie czują respekt, 
ale użytkownik jadący kolejką tego nie odczuje.
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Ignaz i Amalie Bönschowie założylisłynną dynastię właścicieli bud. Kolínská bouda za czasów Karla Kafki, 1933 r.

Taką Luční boudę kupili w marcu 1886 r. Bönschowie. Havlova bouda i Výrovka za czasów Anonína Odvárki, 1928 r. Výrovka za czasów Jury Pochmana, 1969 r. Stary Bufet na Rozcestí za czasów Josefa Soukupa, 1976 r.

budY WYSOKOGóRSKIE NAd PECEM
Stoją w pięknych miejscach w środku najcenniejszych partii przyrody karko-
noskiej i emanuje z nich wyjątkowa atmosfera. Kto z nas przeżył już to wspa-
niałe uczucie ulgi, kiedy w zamieci człowiek dojdzie lubdojedzie na nartach 
do drzwi budy, za którymi jest ciepło, przyjemnie i dobra kuchnia? Podc-
zas kiedy zdejmujemy sztywne od mrozu lub przemoczone ubranie a ręce 
i policzki czerwienieją w reakcji na zmianę temperatury z gości przybyłych 
wcześniej promieniuje pogoda ducha. Schroniska na szczytach gór nie 
bywają głównym motywem naszych wędrówek, ale nieodłącznie są z nimi 
związane. Konkurencja i wyjątkowo przyjazne podejście właścicieli bud 
przyniosły z sobą w ciąógu ostatniego dziesięciolecia wyraźną poprawę 
oferty restauracji górskich. Często na przekór gorszym warunkom oferują 
ciekawsze usługi niż liczne placówki gastronomiczne w dolinach. Podczas 
zimowych i letnich wypraw regularnie zatrzymujemy się w wysokogórskich 
budach takich jak na przykład Jelenka na wysokości 1263 m n.p.m., Rů-
žohorky 1263 m n.p.m., Poštovna i Polskie Schronisko na Śnieżce 1600 m 
n.p.m., Dom Śląski 1168 m n.p.m., Lesní 1100 m n.p.m., Kolínská 1117 m 
n.p.m., Moravská 1225 m n.p.m., Bradlerova 1156 m n.p.m. i Vrbatova bou-
da 1390 m n.p.m., w których oferta i gościnność nas całkowicie zadowala. 
Budy w pobliżu granicy państwowej podobnie jak za dawnych czasów ho-
norują waluty sąsiadów wobec czego i skład gości jest międzynarodowy. 
Wyjątkowo usłyszymy utyskiwania z powodu ceny piwa, która jest chyba 
wyższa niż wdolinie. Wówczas milczymy myśląc sobie, że ci goście włożyli 
niemało wysiłku, by tutaj dotrzeć i chcieli by tu mieć takie same wyrunki jak 
w gospodzie przy drodze przejezdnej przez cały rok. Pod koniec 2009 r. 
była wyjątkowozła pogoda. W deszczu bez nart wchodziliśmy doliną Obří 
důl, który w tym okresie z uwagi na zawieje i oblodzenie bywa zamknięty. 
Przed wejściem do schroniska spacerowała z psem małżonka gospodarza, 
która na nasze dowcipne pytanie czy w restauracji jeszcze się znajdzie ja-
kieś miejsce zasyczała tylko coś niezrozumiałego. Pomimo tego, że w naj-

bardziej popularnym tygodniu zimowego sezonu była właśnie pora obiadu 
siedzieliśmy w obszernej restauracji zupełnie sami. Pomimo tego kucharze 
znakomicie przygotowali obfite posiłki a cała obsługa była przygotowana 
i na swych stanowiskach. Padało jeszcze przez kilka następnych dni.

Luční bouda jest fikcyjną matką wszystkich wysokogórskich bud w Kar-
konoszach. Najdalej położoną i po Śnieżce najwyżej stojącą budą dostępną 
dla publiczności ma buda, której korzenie sięgają aż do szesnastego wie-
ku. Przez większość czasu służyła do hodowania bydła. Losy słynnej budy 
związane są z rozgałęzioną rodziną Bönschów. Górale zapisani i w tych 
najstarszych zapisach z Karkonoszy wschodnich byli w dziewiętnastym 
wieku drugim co do liczebności rodem w Pecu. Bönschové razem z Tippel-
tami spłodzili w latch 1844–1900 ponad dziesięć procent spośród wszyst-
kich narodzonych dzieci. Dlatego nie może nas zaskoczyć fakt, że gospo-
darz i handlarz bydłem Ignaz Bönsch w listopadzie 1844 roku wziął sobie 
za żonę Amalię Tippeltovą i mieli dziesięcioro dzieci. Mieszkali w domu nr 
233 wprost przed kościołem upskim. W marcu 1886 r. Ignaz Bönsch kupił 
za 300 złotych razem z synami Vinzenzem i Wilhelmem Luční budę. Prawie 
dwadzieścia lat gospodarzem tu był kolejny syn Ignaza Johann, którytym 
sposobem stał się pełnoprawnym członkiem spółki Bracia Bönschowie. 
Proste gospodarstwo górskie z oborą i chlewem, stodołą na siano i gos-
podą z siedmioma pokojami jeszcze przd I wojną światową przekształcili 
w największe schronisko w Karkonoszach ze sto dwudziestoma pokojami. 
Do tego dokupili pobliską Rennerovą budę przy Kozích hřbetach, Schar-
fovą budę na Stříbrnym hřebeniu a przede wszystkim Richterovą budę 
i Klínovą budę. W czasach największej sławy oferowali gościom sześćset 
pokoi. Poza rozbudową Bönschowie są twórcami fenomenu zwanego Luční 
bouda, z którym mogła konkurować chyba jedynie Petrova boudanad Špin-
dlerovym Mlýnem. Z tym tylko, że wodróżnieniu od Petrovki istnieje do dnia 
dzisiejszego a w ciągu ostatnich dziesięciu lat jej kondycja ulega poprawie. 
Odnowiona została piekarnia, uruchomiono tu lokalny browar i punkt nocle-
gowy dla turystów z własnymi śpiworami, organizuje się tu akcje filmowe, 
teatralne i muzyczne. Emerytowany dyrektor Muzeum Karkonoskiego Mi-
loslav Bartoš akurat dokończył rękopis książki poświęconej historii Luční 
boudy. Wydania książki podjęła się Dyrekcja KRNAP. Miejmy nadzieję, że 
wkrótce książkę ujrzymy na półkach księgarskich.

Výrovka jako jedna z niewielu nie służyła jako obiekt gospodarstwa gór-
skiego. Wszystkie tutejsze budynki w ciągu stu lat pod względem wyglądu 
były jakieś dziwne począwszy „hotelem” Marii Steinerovej ze strony tytuło-
wej. W roku 1927 wojsko dokończyło budowę dwóch domów drewnianych 
mających służyć do zimowych ćwiczeń żołnierzy, oferować usługi turys-
tom oraz być strategicznym punktem w pobliżu niemieckiej granicy. Prawy 
z drewnianych domów tworzących jedną całość nazywał się Výrovka, lewy 
Havlova bouda według nazwiska generała wojsk inżynieryjnych, który bu-
dowę obiektów nadzorował. Pierwszy zarządca Antonín Odvárka pracował 
tu dwa lata, Antoín Hölzl od Bożego Narodzenia 1930 do lata 1935. Jan 
Duben spędził tu trzy lata aż do mobilizacji powszechnej we wrześniu 1938 
r. Przez siedem lat wojennych w Výrovce był gospodarzem Vinzenz Bön-

sch junior co było formą rekompensaty za spaloną Rennerovą budę. Stał 
się ofiarą grasujących powojennych partyzantów działających pod szyldem 
Gwardii Rewolucyjnych. Okrutny los swego byłego sąsiada z Richterovych 
budopowiadał nam tuż przed śmiercią Herbert Berger długoletni gospodarz 
z Luční boudy. Według niego Bönscha zamordowali na miejscu w Výrovce 
27 czerwca 1945 r., ale do protokołu zapisali jako przyczynę zgonu sa-
mobójstwo.

Przedwojenny dzierżawca Jan Duben wrócił do Výrovki, ale ani on tu sz-
częścia nie znalazł. Oba drewniane domy mu kolejno spłonęły. Nie znamy 
nikogo z żyjących turystów, kto znał pierwotne obiekty schroniska. Nasze 
pokolenie zna je jako „prowizoryczny” parterowy budynek z domem nocle-
gowym i bufetem. Służyło turystom prawie trzydzieści lat. W listopadzie 
1963 r. otworzył schronisko Zdeněk Kopecký, który je prowadził na zmianę 
z bratem Mit‘ą, długoletnim naczelnikiem pogotowia górskiego i jego żoną 
Věrą. Po nim przyszedł kolejny zasłużony pracownik schronisk Jura Po-
chman z charakterystycznym językiem, stylem ubierania się i rosyjskim au-
tem terenowym GAZikiem. W schronisku szefował szesnaście lat. Za jego 
czasów każda jazda z Richterovych bud do Výrovki po stromej drodze wysy-
panej żwirem przypominała wojenną operację.

W 1979 r. ujął się kierownictwa podwładny Jury Jirka Fiala, który dzisi-
aj jest najspokojniejszym i niezawodnym taksówkarzem w Pecu. Podobnie 
jak kiedyś na Výrovce stosownie do sezonu zamienia samochód ze skutrem 
śnieżnym. Jako ostatnia w starej Výrovce pracowała Dáša Tyrnerová. To już 
się budowało nowe schronisko. Zanim przeszła na Richterovki zagaiła dzia-
łalność obecnego schroniska. Dokończona w 1991 r. nowa Výrovka mająca 
asymetryczny dach z trzemi szeregami okien mansardowch i długimi kory-
tarzami jest kolejnym niezwykłym obiektem w tym eksponowanym miejscu 
nad Pecem. W tym schronisku Jaroslav Makovička pracował dobrze przez 
dwadzieścia lat i po Marii Steinerovej był pracownikiem z najdłużej trwa-
jącym stażem na Výrovce.

bufet na Rozcestí spłonął 22 sierpnia 1979 r. jako jedyne schronisko 
na szczytach Karkonoszy jeszcze przed jego otwarciem. Podobnie jak w 
przypadku Teatru Narodowego podobno odpowiedzialność spadła na nie-
ostrożnych blacharzy. Razem z nowym obiektem spłonął i stary drewniany 
bufet założony przez Huga Mitlöhnera na ruchliwym skrzyżowaniu szla-
ków już w latach trzydziestych. Budowniczowie po pożarze zrobili powtór-
kę i obecną chałupę na Rozcestí dokonczyli przed Bożym Narodzeniem 
1980 r. Ich wytwór potwierdził niestety długotrwały trend, w efekcie któ-
rego na szczytach Karkonoszy po 1945 roku nie powstały żadne obiekty 
użyteczności publicznej charakteryzujące się ciekawymi rozwiązaniami 
architektonicznymi a zarazem przyjaznymi wobec środowiska naturalnego. 
Pod tym względem na uwagę zasługuje wyłącznie Česká poštovna i nowe 
wnętrze schroniska Vrbatova bouda. W przypadku Bufetu jest nadzieja, że 
się coś zmieni. Właściciel przyszedł z ciekawym projektem przebudowy uw-
zględniającym małą wieżę widokową nad kalenicą. Po zrealizowaniu planów 
ulubione miejsce mogłoby zaoferować kolejną atrakcję poza doskonałymi 
usługami gospodarzy Nadi i Zdeňka Niklów.

Kolínská bouda na Lučinách powstała w 1927 roku tylko dzięki rozpuście 
Emila Kneifela. W owych czasach wszystkie grunty w górach miały swego 
właściciela a obcym zainteresowanym kupnem działki pod budowę nie było 
łatwo skłonić kogoś z miejscowych do sprzedania nawet tego najskromniej-
szego i najodleglejszego kawałka gruntu. Gospodarz Stefan Kneifel miał 
chałupę na Předním Výsluní w Wielkiej Upie. Z małżonką Josefą wycho-
wał trzech synów i pięć córek. Dzięki letniej budziez dwoma hektaramiłąki 
na przeciwległej górze na Lučinách, mógł hodować o dwiekrowy więcej 
i rodzinie dobrze się wiodło. Gospodarstwo razem z letnią budą przejął w 
połowie lat dwudziestych najstarszy syn Emil. Niestety alkohol i hulanki 
szybko wpędziły go w długi i w wiekuczterdziestu siedmiu lat zbnkrutował. 
Informacja o przymusowej sprzedażyletniej budywraz z gruntem w atrak-
cyjnym pod względem turystycznym miejscu w pobliżu akurat budowanej 
kolejki linowej na Černej hoře dotarła w porę do ludzi z kręgu Czechosło-
wackiego Klubu Turystów w Kolínie. Drewnianą chałupę z gruntem kupili 
za osiemdziesiąt tysięcy w kwietniu 1927 r. i wybudowali na jej miejscu zna-
ne dziś schronisko Kolínská bouda.Piewszy dzierżawca Ferdinand Nejedlý 
zainicjował tradycję restauracji oferującej usługi na wysokim poziomie tu-
rystom i narciarzom zmierzającym na Černą horę, która przetrwała prawie 
bez przerwy aż do dnia dzisiejszego. A były to lata burzliwe. Po raz pierwszy 
turystom zabrali schronisko faszyści w 1938 r.  A po raz drugi zabrali im 
je komuniści w 1950 r. Jeszcze obiekt zdążyli rozbudować, ale z powro-
tem schronisko im zwrócono w 1990 r. w kazastrofalnym stanie. Nie udało 
się im już przywrócić je do pierwotnego stanu. Schronisko uratowali ludzie 
związani z dzisiejszymi gospodarzami a trzeba uznać, że wnętrza restauracji 
skrywają ciekawą i stale uzupełnianą kolekcję historycznych eksponatów 
i dokumentów nie tylko z historii schroniska. W rzeczywistościkażdy domna 
szczytach Karkonoszy ma historię pełną dramatycznych wydarzeń. A dzięki 
waszemuzainteresowaniu na pewno równie cikawą przyszłość przed sobą. 
Dlatego hura w góry!
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Richterovy budy wykorzystywali gospodarze z Wielkiej Upy tylko latem. Właściciele majątku 
marszowskiego Aichelburgowie sprzedali góralom w kilku miejscach Karkonoszy wschod-
nich grunty leśne na nowe łąki i domy. Enklawa Richterovy budy rozrosła się o cztery cha-
łupy. Najniżej położoną założyli Bönschowie koło roku 1830 jako ostatnią. Naraz ich stało 
tutaj osiem a do tego co najmniej sześć szop na siano. Bönschowie wybudowali niżej przed 
potokiem płynącym od Výrovky dwie chałupy. Ich potomkowie pół wieku później ocenili do-
godność miejsca przy drodze wiodącej na szczyty. Dla stale rosnącej liczby turystów bracia 
Bönschowie dobudovali do chałupy werandę z restauracją. Wkrótce małą zastąpili wielką 
budą wyczerpując na długo turystyczny potencjał Richterowych bud. Ich sąsiad za potokiem 
Josef Dix kazał sobie wypracować w 1911 roku projekt domu z restauracją, ale to już Vin-
zenz Bönsch dobrze prosperował w Richterowej budzie w związku z czym plany Dixa zostały 
tylko na papierze. Jego chałupa została letnim szałasem i zaniknęła przed pięćdziesięcio-
ma laty. Po 1920 roku w Karkonoszach pojawił się nowy trend. Majętniejsi miłośnicy gór 
z miasta kupovali letnie budy na szczytach i przekształcali je w rekreacyjne obiekty. Pierwsi 
właściciele chałup w Pecu pojawili się w dolinie Modrý dół, na Lišči łące i dwaj na Richte-
rowkach. Dzisiejszą Czerwoną budę dał wybudować w 1934 r. zamiast letniej budy Fritz 
Brassard z Niemiec. Już o rok wcześniej Richard Novotný przebudował na dom rekreacyjny 
z tyłu stojącą chałupę nr 85. Ani główna Richterova buda nie jest oryginalna. Kiedy 2 paźd-
ziernika Bönschom spłonął główny rodzinny objekt Luční bouda, Vinzenz Bönsch junior trzy 
dni później najprawdopodobniej sam zapalił Richterovą budę, by wymagać odszkodowanie 
za szkody wyrządzone przez wojsko i mógł wybudować hotel nowy. Ale w tym czasie już 
żołnierzy czechosłowackich tam nie było więc nic nie wysądził. Przeprowadził się na Vý-
rovkę, w której o siedem lat później znalazł śmierć (str.3). Z gruntu nową Richterovą budę 
dokończył dopiero obecny właściciel Ministerstwo Szkolnictwa w 1952 r. Z pięciu obecnych 
domów tylko zwykła chałupa nr 88 ze starych belek stała w tym miejscu już w XVIIIw. Jedną 
z ostatnich bud letnich w Pecu uratowali po 1945 r. alpiniści z Broumovska (WW 35/2011). 
Regularnym gościem z ich drugiego pokolenia bywał znakomity Míra Šmíd, który na przy-
kład w 1986 r. zdobył jako pierwszy na świecie podziwu godną zachodnią ścianę Ama Da-
blam w zachwyt wprawiającą każdego pielgrzyma w drodze pod Mont Everest. Míra widział 
liczne góry po całym świecie, ale pomimo tego chętnie wracał na Richterovki. Do ich chału-
py jeździ już czwarte pokolenie. 

Wysoko nad miastem Pec pod Śnieżką przy głównej drodze na grzbiety gór stoi n wyso-
kości 1206 m n.p.m. jedno z najlepeij wyposażonych schronisk wysokogórskich. Nowocze-
sny 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 wycieczek szkolnych. Pokoje 
te mają umywalki. Do dyspozycji gości jest winda i jeden pokój dla osób na wózku, sauna 
i siłownia. Obiekt ma własne wielofunkcyjne boisko dla dzieci, w zimie dwa wyciągi narciar-
skie i utrzymywane treningowe trasy zjazdowe (ośle łączki). Schronisku oferuje internetowe 
podłączenie WIFI, salę szkoleniową, kącik dla dzieci i restaurację. Goście mogą przez cały 
dzień korzystać z restauracji i wybierać z bogatej oferty napojów i dań. Kuchnia specjalizuje 
się w starych tradycyjnych daniach czeskich, ale oferuje pełną skalę dań na zamówienie 
jak również dań bezmięsnych i wegetariańskich, sałatek jarzynowych, knedle jagodowa, 
naleśniki owocowe i szarlotki – specjalnością są naleśniki z ciasta drożdżowego zdobione 
jagodami, jogurtem i bitą śmietaną. Restauracja zdobyła certyfikat Czech Specials zabardzo 
dobrą kuchnię czeską. 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 Śliwkowe i Pilsner są butel-
kowe. Kolekcja win, którą skompletował degustator win Radek Jon obejmuje głównie wina 
z morawskich piwnic Habanskich. Obsługa baru została specjalnie przeszkolona w przygo-
towywaniu kawy Rioba barista przez mistrza Kawy Republiki Czeskiej z 2004 roku Jaroslava 
Petrouša. W okresie kwiecień i listopad buda jest zamknięta. W pozostałych miesiącach 
buda jest czynna dla instytucji organizujących swoje akcje, dla rodzinnej rekreacji, dla szół 
i dla indywidualnych turystów. I poza sezonem głównym można tu organizować akcje firmo-
we, wypoczynek dla rodzin z dziećmi, zielone szkoły i pobyty turystyczne. Po uzgodnieniu 
można zorganiiować wykłady o kynologii, przyrodzie Karkonoskiego Parku Narodowego 
i meteorologii. Najczęściej jednak zamawiane są prelekcje o Górskim Pogotowiu Ratun-
kowym, 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 narci-
arzy na biegówkach i dla skialpinistów nastawionych na poruszanie się po szczytach Karko-
noszy. Obok wiedzie trasa skialpinistyczna nr 5 a nieopodal trasa nr 1. Narciarze na biegów-
kach łatwo mogą przejść na tradycyjne trasy w szczytowych partiach gór.

Richterovy boudy nad Pecem pod Śnieżką, nr 81, Kod Poczt.: 542 21, Ośrodek szkole-
niowy Ministerstwa Szkolnictwa i Kultury Fizycznej RCz, kierownik – Bc. Lenka Janouško-
vá DiS., tel., fax: 00420 499 896 249, tel.: 724 975 386, e-mail: info@richtrovyboudy.cz, 
www.richtrovyboudy.cz, umiarkowane ceny, znajomość języka niemieckiego.

Górski grzbiet między Černą a Liščí horą tworzy dział wodny między Łabą i Upą. Naturalna 
linia jest jedną z najstarszych granic administracyjnych na szczytach Karkonoszy. Powstała 
najpóźniej za czasów działalności założyciela Vrchlabi Christofa przed pięciuset laty a kiedyś 
oddzielała majątki, województwa i powiaty. Na każdej mapie turystycznej jest dobrze wido-
czna linia trasy ulubionej od ponad stu lat przez narciarzy i pieszych turystów zmierzających 
od Czarnej hory przez Lučiny, Zahrádky, przez Liščí łąkę ku Liščí górze. Zawsze przechodzą 
obok ulubionego celu schroniska Lesni bouda. Z tą wiąże się pewna ciekawostka topogra-
ficzna. Siedliska łąkowe po łabskiej stronie starej granicy należały przez długi okres czasu 
do majątku vrchlabskiego hraiowskiego rodu Morzinów. Dlatego nie nazywały się jak po 
upskiej stronie cesarskiej według właścicieli, ale ich nazwy odzwierciedlały ich charakter 
jak na przykład Lučiny (łąki), Zrcadlové (zwierciadlane), Hrnčířské (garncarskie), Liščí (li-
sie), Husí (gęsie), Tetřeví (głuszczowe) albo Dvorské boudy. Dwie podmokłe łąki z letnimi 
budami tuż przy granicy posiadłości nazywano Dumlichbaude, co według najstarszych mie-
szkańców nie znaczyło tak jak dzisiaj głupia buda. W lokalnym dialekcie to ponoć znaczyło 
to samo co Dreckbaude, czyli brudna, pełna błota albo jeszcze inaczej zanieczyszczona 
buda. Dopóki budy służyły tylko do hodowli bydła nazwa utworzona najprawdopodobniej od 
bagna torfowego lub gnoju nikomu nie przeszkadzała. Najniższej chałupy z łąką Morzinowie 
nie sprzedali a ta jeszcze przed 1905 rokiem zanikła. Górną Dumlichbaude z większą łąką 
zyskali na własność prawdopodobnie na początku XIX w. Rennerowie z Dvorskich bud. W 
listopadzie 1910 r. do prostego domu drewnianego wprowadził Karl Renner z rodziną i pr-
zygotował pierwsze pokoje dla gości. Dziesięć lat wytrzymał z błotem w nazwie na szyldzie 
i na pocztówkach. Potem zmienił nazwę na bardziej pachnącą lasem – Lesní bouda. Potem 
przyszło dwadzieścia lat urodzaju, w ciągu których dobudowano wielką restaurację a na 
strychu na siano urządzono pokoje gościnne a dla młodzieży wspólną izbę noclegową. Dzi-
siaj dzięki pracy gospodarzy z Leśnej budy tutaj się znowu gospodarzy nawet na spodniej 
długo opuszczonej łące, która zachowała swą nazwę Dumlichova. My już wiemy, że to nie 
jest według gospodarza Dumlicha, ale brudnego błota. Na górnej łące rzuca się w oczy, że 
swoją część bezpośrednio pod Lesni budą nawozili i opiekowali się nią lepiej niż mniejszą 
częścią za drogą należącą wcześniej do majątku vrchlabskiego a dzisiaj jest pod opieką 
Funduszu rolnego. Pomimo tego, że o obie części starają się tak samo gospodarze z Leśnej 
budy , została laka pańska podmokła i tak trochę „dummlich“.

Jedna z najbardziej znanych karkonoskich samotni z górskim gospodarstwem położona 
jest na wysokości 1104 m n.p.m. na granicy Černego Dolu (5 km) i Peca pod Śnieżką (3 km). 
Lesní Bouda oferuje noclegi różnej kategorii, od turystycznej po apartamenty z komplet-
nym wyposażeniem. Czynne przez cały niemal rok, przez cały dzień otwarte schronisko 
odwiedzają narciarze biegowi i zjazdowi, którzy bez trudu dojeżdżają tu spod górnej stacji 
kolejki Hnědý Vrch. W lecie zaś docierają tu rowerzyści i piesi turyści, którzy często przy 
tej okazji odwiedzają wieżę widokową na Hnědym Vrchu. Jadąc przez Dolní Dvůr można też 
do Lesní Boudy dojechać autobusem – możliwość dla seniorów lub dzieci wybierających się 
na zieloną szkołę. Koło schroniska znajduje się letni basen i plenerowy „whirlpool“ z pięk-
nymi widokami. W zimie boisko do siatkówki zmienia się w najwyżej położone lodowisko w 
Czechach. Właściciele schroniska przed laty wznowili tradycyjną dla Karkonoszy hodowlę 
zwierząt gospodarczych, cała produkcja gospodarcza przeznaczona jest tylko na potrzeby 
tutejszej restauracji. Jako pierwsi na terenie II strefy ochrony parku narodowego zdobyli cer-
tyfikat 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 któ-
rej podziwiać można piękne widoki na góry i pasące się zwierzęta. W niedawno odnowionej 
stylowej restauracji można coś dla siebie wybrać z ciekawej oferty typowych lokalnych po-
traw, 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 jagnię-
cego mięsa z sosem śliwkowym, mięso z sosem orzechowym lub jabłecznym lub z ziołami 
górskimi. W jadłospisie są tradycyjne dania karkonoskie takie jak kyselo (zupa przypomina-
jące żurek), sejkory, bandora z kozim serem, kozi ser z fasolami i bekonem z rusztu z kwaśną 
śmietaną i borówkami, kromka chleba drwala z kozim twarogiem, czosnkiem i świeżymi zio-
łami. Ser kozi podaje się i w sałatkach, ale kupić go sobie do domu nie można. Schronisko 
Lesní bouda jest doskonałym miejscem dla wszystkich narciarzy. Do znanej trasy zjazdowej 
Zahrádky w SkiResorcie Pec jest tylko czterysta metrów. Obok schroniska biegnie Karko-
noska droga narciarska 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, korzystne ceny, mówimy też po niemiecku.
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JANSKé LáZNĚ

Malowana widokówka panoramiczna z czarnej Poręby według wzoru z 1901 r. Schronisko Sokolská bouda z kolejką linową na czarną Górę w zimie 1993 r.

Widok z Czarnej poręby
Uzdrowisko pod Czarną Górą kilkakrotnie w przeszłości wyprzedziło w 
rozwoju inne miejsca po czeskiej stronie Karkonoszy. Dostojni goście przy-
jeżdżali do Janskich Łaźni by na wycieczkach do Peca, Małej Upy i Szpin-
dlerowego Młyna poznawać egzotyczny region prostych górali i ich trudne 
życie gospodarzy górskich. Szukanie celów i niezwykłych przeżyć przyc-
zyniło się do powstania i rozwoju usług. Pieniądze gości uzdrowiskowych 
pomogły w rozwoju turystyki w Karkonoszach wschodnich. Wdzięczne im 
były znane później schroniska górskie takie jak Młyn Mohorny i Hübnerova 
bouda w Małej Upie, restauracja Na křižovatce i Na Peci w Wielkiej Upie, w 
miejscowości Czarna Góra Modrkamenna i Hoffmannova bouda jak również 
najwyżej położone schronisko na Czarnej Porębie/ Černá paseka. Robert 
Bönsch nie przyłączył się kiedy jego ojciec Ignaz i starsi bracia Johann, 
Vinzenz i Wilhelm kupili w 1886 roku Luční boudu ani do ich późniejszych 
inwestycji do dalszych schronisk wysokogórskich. Szedł własną drogą właś-
ciciela schronisk górskich. Miał w Wielkiej Upie prostą gospodę i sklep mięs-
ny U Slunce, ale większą przyszłość widział w ruchu turystycznym w górach. 
Za zarobione pieniądze kupił od gospodarza z Jaworowego Dołu Wenzela 
Sagassera w 1888 roku letnią budę na łąkach zwanych Czarną Porębą pod 
szczytem Czarnej Góry. W gastronomii nie mógł konkurować restauracjom 
uzdrowiskowym i dlatego skoncentrował się na inne atrakcje turystyczne. 
Ludzie z miasta zachwyceni byli zjazdami na saniach po Drodze Dzwonko-
wej, spacery w romantycznej dolinie Klausovy Dół a zwłaszcza wspaniałymi 
widokami na panoramę Karkonoszy ze Śnieżką. Robert Bönsch wiedział, że 
goście zachwyceni wrażeniami z gór zapełnią jego restaurację wobec czego 
postawił najpierw małą kamienną a wkrótce większą drewnianą wieżę wido-
kową z lunetą. To było wystarczającą pokusą, by goście uzdrowiska wyprawi-
li się na poza tym pusty szczyt Czarnej Góry. Przed 1900 rokiem schronisko, 
czyli w Karkonoszach buda, Schwarzschlagbaude a więc Buda na Czarnej 
Porębie była jedną z najbardziej znanych bud w Karkonoszach. Schronis-
ko Czarna Buda, jak się nazywa od 1945 roku, samo stało się turystyczną 
atrakcją i celem wypraw. Żadne inne miejsce nie było źródłem inspiracji dla 
tylu panoramicznych widokówek jak widoki z Czarnej Poręby. Schronisko 
miała od lata 1901 roku własną placówkę pocztową podobnie jak Czeska 
Buda na Śnieżce i Petrovka nad Szpindlerowym Młynem. Letni goście sie-
dzieli na ławach pod gołym niebem. Stare fotografie doświadczają, że by-
wało ich naraz i stu. Po drugiej wojnie światowej narciarstwo przyczyniło się 
do rozwoju drugiego – zimowego sezonu. Na wzrost liczby gości w związku 
z budową kolejki linowej z Janskich Łaźni na Czarną Górę Bönschowie się 

dobrze przygotowali. Robert sprzedał rzeźnictwo i pensjonat Pod Słońcem 
i wszystkie środki inwestował do nowego schroniska na górnej łące. Trady-
cyjny trzypiętrowy budynek z dachem czterospadkowym oferował poza stu 
miejscami w dużej restauracji również sześćdziesiąt sześć miejsc noclego-
wych w dobrze wyposażonych pokojach i dwadzieścia w punkcie noclego-
wym. Otwarcia nowego schroniska założyciel schroniska na Czarnej Górze 
Robert Bönsch nie dożył. Zmarł w wieku lat sześćdziesięciu siedmiu 10 grud-
nia 1928 r. Zaledwie pięć tygodni po uruchomieniu kolejki linowej. Rodzinną 
tradycję kontynuowała jego córka Maria zwana Ritschi. Syn Karel, podobnie 
jak kiedyś ojciec Robert, kupił prostą letnią budę na Zrcadlowych budach 
i po przeciwnej stronie Czarnej Góry otworzył nową restaurację z miejscami 
noclegowymi. Zamiast drewnianej Czarnej budy stoi dziś czynny przez cały 
rok nowoczesny hotel z restauracją i tarasem. 

Kolejką linową do Sokolskiej budy
Czechosłowacka organizacja sokolska kładła nacisk na krzewienie kultury fi-
zycznej. Po powstaniu republiki w październiku 1918 roku była wspierana pr-
zez najwyższe miejsca. Członkiem organizacji Sokół był już od 1882 r. pier-
wszy prezident Tomasz Garrigue Masaryk oraz szereg ministrów wszystkich 
rządów pierwszej republiki. W 1928 r. Czesi otworzyli na szczytach Karko-
noszy wschodnich z wyraźną przewagą mieszkańców niemieckojęzycznych 
trzy znane schroniska czeskie zwane budami. Výrovkę wybudowało vojsko, 
Kolinską budę turyści a na szczycie Czarnej Góry państwowotwórcza orga-
nizacja Sokół przeforsowała wybudowanie jednego z największych obiektów 
w naszych górach. Powstanie Sokolskiej budy związane było z pierwszą 
kolejką linową w Cechosłowacji z Janskich Łaźni na Czarną Górę. Tereny 
z jedną restauracją i kilku łąkami z letnimi budami z dnia na dzień zmieniły się 
jesienią 1928 roku w atrakcyjny obszar turystyczny. Grunty leśne na Czarnej 
Górze kupili od Aichelburgów razem z majątkiem marszowskim w grudniu 
1882 r. Czernin-Morzinowie z Vrchlabi, którzy nie chcieli słyszeć o ich spr-
zedaży pod budowę kolejki linowej ani Sokolskiej budy. Urzędnicy rządowi 
związani głównie z najsilniejszą partią Agrarną wykorzystali ustawę o re-
formie rolnej nakazującej szlachcie z włościami o powierzchni większej niż 
250 ha odsprzedać grunty zainteresowanym i zarejestrowanym nabywcom 
za jedną trzecią ceny. W ten sposób ministerstwo kolei zyskało parcely pod 
budowę kolejki linowej i jeszcze kawał lasu nad prywatnymi łąkami Volskich 
bud dla sokołów z Prahy. Na Czarnej Górze wielki sezon budowlany zagajono 
w 1928 r. Nie wiodła tędy żadna droga. Dlatego więc już w sierpniu 1927 r. 
żołnierze z pardubickiego pułku kolejowego zmontowali w przygotowanej pr-

zesiece pomocniczą kolejkę linową do przewożenia materiału budowlanego 
na budowę kolejki oraz Sokolskiej budy. Żołnierze na czarno wozili również 
materiał na nową Czarną budę Bönschów. W ciągu jednego dnia byli w sta-
nie wywieźć na szczyt aż 60 ton. Niektóre nietypowe elementy budowlane 
na wszystkie trzy jednocześnie realizowane budowy wywieziono z Wielkiej 
Upy wozy ciągnięte przez woły. Projekt budy dla gminy sokolskiej opracował 
uczeń architekta Kotěry, świetny architekt František Kavalír. Autor szeregu 
nowoczesnych obiektów zaprojektował chyba największy dom drewniany w 
kraju. Nad kamienną sutereną wybudowano cztery piętra drewnianego bu-
dynku z mansardowym uporządkowaniem kolejnych pięter. Miejscowa firma 
Josefa Capolaga z dobrą renomą wykonała złącza belek bardziej stolarskim 
niż cieślarskim sposobem. Tym większym dla nas zaskoczeniem jest użycie 
tradycyjnego sposobu wypełniania szpar – takiego samego jak w przypadku 
budowy chałup. Dziennym gościom służyła wygodna restauracja i kawiarnia. 
Poza noclegami typu turystycznego był tutaj i apartament, w którym kilka-
krotnie przebywał prezydent i Sokół TGM i jego następca Edvard Beneš. 
O znaczeniu inwestycji na Czarnej Górze świadczy udział ministra kolei Jose-
fa V. Najmana i dostawcy technologii kolejki linowej Wiesnera na oficjalnym 
zagajeniu ruchu kolejki linowej 31 października 1928 r. Uroczyste otwarcie 
Sokolskiej budy odbyło się o rok później 4 listopada 1929 r. Fachowy do-
radca ministerstwa kolei Václav Nevrlý cały wysiłek ocenił w szczegółowej 
instrukcji gdzie w posłowiu napisał: „Słusznie można się spodziewać, że oba 
obiekty mają nie tylko rozmiar moralny i ekonomiczny, ale zostaną ukorono-
wane sukcesem finansowym – schronisko na korzyść Sokoła i idei narodo-
wej, kolejka na korzyść państwa“. Bilet w jednym kierunku w cenie dwud-
ziestu koron nie był w 1929 roku tani a akcjonariuszom z przewagą udziału 
państwowego włożone inwestycje szybko się wracały. Goście uzdrowiska, 
goście mieszkający w schroniskach na Czarnej Górze i wycieczki szkolne 
płacili połowę. Również Sokolska buda pełniła swoje posłanie bazy dla cze-
skich gości w Karkonoszach wschodnich tylko przez pierwszych dziesięć 
lat. W 1938 roku ją pod nazwą Czarnogórska buda z hotelem Czarny zabrała 
Trzecia Rzesza. Pierwszy gospodarz Sokolskiej budy Jan Černý szybko zro-
zumiał wartość obiektu przy stacji jedynej kolejki linowej w Karkonoszach 
i w 1933 r. dogadał się z gospodarzem Johannem Tippeltem w sprawie od-
kupienia spodniej letniej budy razem z łąką. Wybudował hotel górski Czarny 
z kamienną zewnętrzną fasadą i luksusowo wyposażonymi wnętrzami, ale 
los nie był mu nakłoniony. Własnym hotelem cieszył się tylko cztery lata. 
Potem musiał hotel oddać na sanatorium dla niemieckiego lotnictwa. Kiedy 
Luftwaffe zaczęło przegrywać piloci i personel techniczny przestał mieć pra-

wo na rekonwalescencję w sanatorium. Sokolską budę i hotel Czarny zajęły 
grupy dywersyjne jednostek SS, które ze szczytu Czarnej Góry zrobiły nie-
dostępny poligon wojskowy. Również kolejka linowa służyła tylko szkolonym 
dywersantom, którzy przy wycofywaniu się 8 maja 1945 roku zniszczyli sta-
cję dolną. Według znawcy historii kolejki linowej Stanislava Šedivého drewni-
any budynek osobiście podpalił płomieniem z palnika gazowego zastępca 
dowódcy jednostki dywersyjnej. Ciężko było przedwojennym mieszkańcom 
Czarnej Góry pracownikowi kolejki linowej Františkowi Číhovi, gospodarzowi 
Sokolskiej budy Janowi Herčíkowi hotelarzowi Janowi Černemu, kiedy w 
pierwszych powojennych dniach wrócili do domów. Kolejkę linową urucho-
miono po czterech miesiącach, równie szybko naprawili członkowie Sokoła 
swoje schronisko a hotelarz otworzył Hotel Górski Czarny. Tylko trzy lata 
żyli normalnie – potem komuniści zabrali osobom prywatnym ich udziały w 
spółce akcyjnej Kolejka Linowa Janskie Łaźnie – Czarna Góra. Sokół stracił 
schronisko a pięciopiętrowy sen hotelarza Černego zmienił nazwę na Hotel 
Górski. Członkowie Sokoła już nie mają siły jak za czasów naszych prarod-
ziców aktywnych Sokołów a ich piękne schronisko zmieniło się w ruinę. Złod-
zieje z opuszczonego obiektu wynieśli wszystko, co dało się wynieść. Pozry-
wali kable, podłogi i sufity w poszukiwaniu ukrytych skarbów. Chcieli również 
odnieść wypolerowany granitowy kamień węgielny z datą 1928 wmurowany 
w holu. Na szczęście przed osiemdziesięcioma pięcioma laty budowniczowie 
nie wmurowali cienkiej płyty, ale porządny kawał granitu, który jak na razie 
nie dał się ruszyć z miejsca. Po czterdziestu latach restytuentom Hotelu 
Górskiego nie udało się kontynuować pracy Jana Černego. Schronisko nie 
służy przechodzącym turystom, ale służy przez cały rok dzieciom z Pragi 5 
na zieloną szkołę oraz na kursy narciarskie. Miejmy nadzieję, że i jak dorosną 
będą tu nadal jeździć latem i zimą. Stara kolejka linowa z dwoma kabinami 
poruszającymi się przeciwko sobie przyciąga wzrok turystów zwłaszcza tych 
najmłodszych w holu dolnej stacji nowoczesnej kolejki linowej – jedynej kolej-
ki z ośmioosobowymi kabinami w kraju. Rozwój Janskich Łaźni w przeszłości 
związany był z rozwojem łaźni z ciepłymi źródłami. Dzisiaj to są już przede 
wszystkim zbocza Czarnej Góry z jednym z najlepszych areałów narciarskich 
w Czechach z długimi i dobrze zaśnieżonymi trasami zjazdowymi. Do areału 
przylegają dziesiątki kilometrów regularnie utrzymywanych narciarskich tras 
do biegania. Kiedy się na nie wybierzecie tuż za górną stacją kolejki linowej 
otworzą się przed wami wspaniałe widoki Karkonoszy podobnie jak za cza-
sów pierwszego właściciela budy na Czarnej Górze Roberta Bönscha. Być 
może po drodze przypomnicie sobie okruchy z historii tutejszych stron, ale 
z całą pewnością będziecie zachwyceni barwną współczesnością. 

www.janske-lazne.cz
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SKIRESORt ČERNá HORA–PECREGION NARCIARSKI

W 1969 r. trasa pod kolejką linową
była jedyną trasą zjazdową na Černej horze.

W 2014 r. na zboczach Černej hory skorzystać
będzie można z siedemnastu nartostrad.

Spółka MEGA PLuS realizuje długoletnią wizję rozwoju
Gestorzy hoteli, pensjonatów, schronisk górskich, pokojów gościnnych, wypożyczalni 
sprzętu zimowego, przedstawiciele władz miast i gmin wiejskich, szkółek narciarskich, pr-
zewoźników i ośrodków informacji wschodniej części Karkonoszy przed każdym sezonem 
zimowym zapraszani są przez kierownictwo spółki MEGA PLUS na prezentację warunków 
i nowości regionu narciarskiego SkiResort ČERNÁ HORA – PEC. Na zakończenie spotkania 
roboczego przedstawione zostają najbliższe projekty i koncepcje długoterminowe. W ciągu 
siedemnastu lat działania spółki na terenie Karkonoszy Wschodnich plany te zyskały uzna-
nie, były bowiem stopniowo realizowane. 1 lipca 1996 r. spółka MEGA PLUS kupiła nawią-
zującą do tradycji wybudowanej w 1928 r. najstarszej kolejki linowej w Europie Środkowej 
jedyną kolejkę kabinową w Karkonoszach. Ani pod względem przepustowości ani jakości 
tras Černá hora nie mogła wtedy konkurować z tradycyjnymi kompleksami narciarskimi. Nar-
tostrada pod kolejką była co prawda najdłuższa w Czechach, ale wąska i pełna lodowych 
wybojów. Od razu w 1996 r. zaczęła się odważna realizacja planu stworzenia najlepszego 
regionu narciarskiego w kraju. W pierwszym sezonie wprowadzono na Černej horze wspólny 
system biletów na kolejki, powiązany z innymi wyciągami narciarskimi: w Jańskich Łaźniach, 
Košťálka, Idyla i Sport pod Sokolską boudą. Słowo powiązany jest słowem kluczowym w 
rozwoju spółki MEGA PLUS. W 1997 r. włączyła ona w system trasy narciarskie i wyciągi w 
Małej Upie, rozpoczynając ich modernizację. W 1999 r. zostaliśmy zapoznani z nową usługą 
skibusów, doszło także do przyłączenia do kompleksu Černá hora wyciągów Protěž i Anděl. 
Ich modernizacja oraz poszerzenie tras zjazdowych wraz ze stopniowym wprowadzaniem 
systemu sztucznego zaśnieżania całego kompleksu zwieńczyło powstanie nowej kolejki li-
nowej Protěž – czteromiejscowa kanapa – w 2004 r. Rok później kolejka otrzymała nowe 
oświetlenie. W sezonie 2004-2005 po raz pierwszy połączyły się kompleksy narciarskie 
Černá hora i Pec pod Sněžkou, na razie tylko na podstawie wspólnego skipasu i regularnych 
linii skibusów. Ogromną zmianę przyniósł Černej horze sierpień 2006 r., kiedy działać zac-
zęła pierwsza i dotychczas jedyna ośmiomiejscowa kolejka kabinowa w Czechach. Następ-
nie rozbudowano nartostrady - już nie tylko pod kolejką kabinową – oraz dokończono system 
sztucznego zaśnieżania (2008 r.). W projekt wspólnego skipasu włączyła się też Wielka Upa. 

Kompleks narciarski Duncan w Svobodzie nad Upą dołączył do Černej hory 
w 2007 r. Również wtedy po raz pierwszy linia autobusowa – Černohor-
ský bus – połączyła także w sezonie letnim Jańskie Łaźnie z Pecem pod 
Śnieżką. Od roku 2008 narciarze mogą wygodnie zjechać po moście nar-
ciarskim do zmodernizowanej dolnej stacji Černohorskiego Expressu. W 
lecie 2009 r. spółka MEGA PLUS sprzedała oddalony kompleks w Małej 
Upie i kupiła sąsiedni – w miejscowości Černy Dul. Dzięki skibsowemu 
połączeniu i wspólnemu skipasowi powstał SkiResort Černá hora z trzema 
własnymi i dwoma kompleksami partnerskimi. Stopniowo dokupywano no-
woczesne armatki śnieżne i maszyny do utrzymania stoków. Dzieło zwieńc-
zyło stworzenie w lecie 2011 r. zbiornika retencyjnego na wodę przy górnej 
stacji na Černej horze. Od 1 października 2012 r. kompleks narciarski Pec 
pod Śnieżką ma podpisaną długoletnią dzierżawę ze spółką MEGA PLUS, 
dzięki czemu powstał region narciarski SkiResort ČERNÁ HORA – PEC, w 
tym roku z 37 kilometrami tras zjazdowych, 90 kilometrami przygotowanych 
tras biegówkowych i 40 wyciągami, kolejkami linowymi oraz ruchomymi 
chodnikami. Podczas ostatniego spotkania w hotelu Horizont 7 listopada 
2013 r. dowiedzieliśmy się o 40 milionach koron zainwestowanych w nowe 
trasy zjazdowe koło schroniska Hoffmannovy boudy, w pierwsze „połąc-
zenie narciarskie” Černej hory z Pecem, ruchomy chodnik spod Zahrádek 
do kolejki linowej na Hnědý Vrch oraz w modernizację systemu zaśnieżania 
tras zjazdowych Javor. W planie na rok 2014 jest sześciomiejscowa kolejka 
linowa z osłonami i ogrzewaniem w Jańskich Łaźniach, system zaśnieża-
nia na trasach zjazdowych Hofmanky i Zalomená, a także nowy parking w 
rejonie Hofmanek. Na lata 2014 – 2015 przygotowywana jest nowa czte-
rokrzesełkowa kolejka linowa do miejscowości Černy Dul z rozbudowaniem 
i stworzeniem nowej trasy zjazdowej oraz systemem naśnieżania. W tym 
roku powinny skończyć się rozmowy z właścicielami gruntów na całym Vy-
sokim Svahu i Zahrádkach umożliwiające wprowadzenie systemu zaśnieża-
nia. O ile wszystko się uda, w 2014 r. w Pecu pod Śnieżką zostaną rozbudo-
wane drogi narciarskie między górną stacją Javora a Vysokim svahem oraz 
zaśnieżanie na trasie zjazdowej Vysoký svah. Na rok 2015 spółka planuje 
sześciomiejscową kolejkę krzesełkową z osłonami i ogrzewaniem, wiodącą 

na Javor w Pecu pod Śnieżką z przedłużeniem nad Javoří důl. Będzie to 
pierwszy krok do stworzenia połączenia narciarskiego z Wielką Upą. Bez 
wątpienia kierownictwo spółki ma też w planach kolejne działania, mające 
na celu rozwój narciarstwa na terenie naszego regionu.

RAdY dLA NARCIARZY
Parkowanie – w Jańskich Łaźniach na wszystkich trzech parkingach kom-
pleksu narciarskiego parkowanie kosztuje 60 koron za dzień. Dla ama-
torów jazd nocą przeznaczony jest darmowy parking centralny na Protěžu 
(od godz. 17:00 do 24:00). W Černym Dule i w Svobodzie nad Upą parkuje 
się gratis. Wszystkie parkingi w Pecu pod Śnieżką i w Wielkiej Upie, z wy-
jątkiem P4 Zelený Potok, dla jednodniowych narciarzy z ważnym skipasem 
i paragonem z jego zakupu oferują cenę 60 koron za dzień. W tym roku 
po raz pierwszy przy jazdach wieczornych na Javorze parkowanie od godz. 
17:00 do 22:00 na P4 Zelený Potok jest gratis. 
Godziny otwarcia –Kompleksy SkiResortu mają ujednolicone godziny dzi-
ałalności dla całego sezonu. Wszystkie kolejki linowe i długie wyciągi dzi-
ałają od godz. 8:30 do 16:00, krótkie wyciągi od godz. 9:00. Wieczorne 
i nocne jazdy zaczynają się o tej samej godzinie (18:00), żeby śnieg zdążył 
odpowiednio zamarznąć po ratrakowaniu. Między godz. 16:00 a 18:00 nar-
tostrady są zamknięte. Trasy zjazdowe są czynne w zależności od aktual-
nych warunków śniegowych. Informacje o tym, która trasa narciarska jest 
czynna wieczorem, znaleźć można na www.skiresort.cz. 
Wieczorne jazdy na Javorze 1 i 2 w Pecu i na Protěžu w Jańskich Łaźniach 
możliwe są od godz. 18:00 do 21:00, na Zahrádkách III w Pecu pod Śnież-
ką zaś w poniedziałek, wtorek, czwartek oraz w niedzielę w regularnych 
godzinach. Na trasie zjazdowej Modřín w Wielkiej Upie jeździć można już 
od godz. 17:00 do 21:00. Wieczorne jazdy w Svobodzie nad Úpą możliwe 
są od czwartku do soboty w godz. 17:00 – 20:00. Na tych dwóch wycią-
gach najtańszy jest bilet od godz. 18:00 do 20:00 – za 150 koron dla ws-
zystkich kategorii wiekowych. W przypadku jazd nocą radzimy uprzednio 
sprawdzić na stronie SkiResortu, czy trasa jest czynna. 

Skipas
Warto dobrze się zastanowić, na jak długo jedzie się na narty. Z każdym dniem pobytu cena 
za jeden dzień jest niższa. W cenie sześcio- i siedmiodniowego skipasu są też jazdy nocą 
gratis. dzieci urodzone po 1.11.2008 r. mogą jeździć gratis w towarzystwie osoby dorosłej 
(pakiet 1+1). Dzieci do dziesiątego roku życia urodzone po 1. 1.2003 r. mają zniżkę zgodnie 
z cennikiem. Juniorzy od lat 11 do 16 urodzeni po 1.11.1997 oraz seniorzy w wieku ponad 
63 lat urodzeni przed 1.11.1950 mają własną kategorię zniżek. Każdy skipas może być uży-
wany tylko przez jedną osobę. Zniżkowe przejazdy dla rodzin odnoszą się tylko do własnych 
dzieci – należy wpisać imię i nazwisko. Rodzice z jednym dzieckiem lub juniorem oszczędzą 
25% na dziecko, z dwojgiem dzieci lub juniorów na pierwsze dziecko 25%, a na drugie 50%, 
za ew. trzecie dziecko oszczędza się również 50%. Na stronie internetowej resortu znajdzi-
emy kalkulator, dzięki któremu obliczyć można opłatę rodzinną. Narciarze zakwaterowani 
w Pecu pod Śnieżką dostają w swoim miejscu zakwaterowania darmową KARtę GOŚCIA. 
Do 24.12.2013, od 04.01. do 24.01. i od 1.03.2014 r. na długość zapłaconego pobytu zy-
skać można zniżkę 10% na 3 do 7 dni jeżdżenia na nartach. W sezonie głównym zniżka 10% 
obowiązuje przy zakupieniu od 5- do 7-dniowego skipasu. KARTĘ GOŚCIA można wykor-
zystać tylko raz. Należy liczyć się z tym, że przy zakupie zniżkowych skipasów trzeba będzie 
wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem, albo – w przypadku dzieci – kartą 
EKUZ. 
Zniżki przysługują także zorganizowanym grupom szkolnym liczącym ponad 10 uczniów, 
które przedstawią listę imienną z pieczątką szkoły oraz osobę odpowiedzialną. Ze skipasem 
obowiązującym w danym dniu otrzymać można 20% zniżkę na basen termalny w Jańskich 
Łaźniach. Pojedynczy bilet w jedną stronę na Černą horę kosztuje 120 koron, powrotny 
160 koron, na Portášky i Hnědý Vrch 100 koron, Javor, Vysoký Svah i Zahrádky 60 koron. 
Planując kilka przejazdów, lepiej skorzystać z biletu punktowego. Blokada czasowa między 
poszczególnymi przejazdami wynosi tylko minutę, z biletu takiego może więc korzystać kilka 
osób. Jeden punkt kosztuje 5 koron, przy jeździe kolejką na Hnědý Vrch bramka odliczy 15 
punktów. W porównaniu z pojedynczym biletem oszczędzamy za każdy przejazd 25 koron. 
Wyciągi prowadzące do tras biegówkowych na Zahrádky, Bönischovy boudy, Modřín i Koš-
ťálkę I to 5 punktów, a więc tylko 25 CZK. Na bramce widać, ile punktów 
nam jeszcze zostaje. Jeśli na karcie zostanie mniej niż 25 punktów, można 
kartę zasilić lub wypłacić pozostałe pieniądze. Kartę chipową, na którą jest 
kaucja wynosząca 50 koron, można zwrócić w automacie lub kasie. Sezon 
poboczny z tanimi przejazdami trwa do 24 grudnia, a potem znów od 17 
marca 2014 r. Płacić można typowymi rodzajami kart płatniczych.

Skibus
W SkiResort ČERNÁ HORA – PEC kursuje kilka linii skibusowych. Skibus 
czerwonej linii osiowej na trasie Janskie Łaźnie – Svoboda nad Úpou – 
Horní Maršov – Wielka Upa – Pec pod Śnieżką i z powrotem kursuje 12 razy 
dziennie od 21.12. do 23.03. Zatrzymuje się na wszystkich przystankach 
autobusowych. Przejazd całej trasy trwa maksymalnie 45 minut. W godzi-
nach szczytowych przed południem kursy zaplanowane są co 40 minut. 
Skibus niebieskiej linii osiowej kursuje od 25.12. do 16.03. z Jańskich 
Łaźni do miejscowości Černy Dul. Skibus żółtej linii osiowej od 25.12. 
do 16.03. szesnaście razy dziennie kursuje między kompleksem Černá 
hora a dworcami autobusowym i kolejowym w Svobodzie nad Úpou. W 
Pecu pod Śnieżką aż do końca sezonu narciarskiego (najpóźniej do 30.03.) 
kursują kolejne 3 linie CItY buS. Pierwsza na trasie hotel Horizont – Malá 
Pláň – Javor, druga na trasie stacja kolejki linowej Śnieżka – dworzec auto-
busowy – Javor, a trzecia Velká Pláň – Malá Pláň – Javor. Specjalny skibus 
„jazdy nocą” odjeżdża o godz. 17:16 z Vavřincuv dul na Javor i z powrotem 
wraca o godz. 21:41. Miasto Pec pod Śnieżką część działalności miejskich 
skibusów finansuje z opłat za noclegi, dlatego nie trzeba już biletu skibuso-
wego, jak w sezonie zeszłorocznym. Skibusy na wszystkich trasach prze-
znaczone są tylko dla klientów SkiResortu. W Jańskich Łaźniach po całym 
mieście kursuje CITY BUS – od 25.12. do 16.03. Tak samo CITY BUS w 
miejscowości Černy Dul.

Z Černej hory do Pecu ratrakiem i na nartach zjazdowych 
Nowością tegorocznej zimy jest połączenie Jańskich Łaźni z Pecem pod 
Śnieżką. Spod górnej stacji Černohorskiego Expressu co 15 minut od-
jeżdża specjalnie zmodyfikowany ratrak dostosowany do przewozu do 40 
osób. Można nim wjechać 300 metrów aż na najwyższy punkt trasy. Na-

stępnie zjeżdża się 3 km na przełęcz pod Kolínską boudą, gdzie wsiada się 
do innego ratraka, jadącego w kierunku Pražskiej boudy. Stąd na nartach 
zjeżdża się do Pecu. Powrót do Jańskich Łaźni skibusem spod stacji Javor 
trwa ok. 35 minut. Usługa jest w cenie skipasu; w przypadku posiadania 
biletu punktowego odliczonych zostanie 10 pkt. Możliwości przejażdżki ra-
trakiem nie znajdą Państwo w żadnym innym regionie narciarskim Czech!
 
Narciarskie trasy biegowe, sanki i inne usługi
SkiResort przygotowuje również dla narciarzy biegowych trasy o łącznej 
długości 90 km. Odcinek z Liščí hory przez Lučiny, Černą horę do Hor-
nego Maršova jest częścią Karkonoskiej Magistrali Narciarskiej. Kolejne 
znane z jakości trasy okrężne znajdziemy w rejonie Černej i Světlej hory. 
Spod kolejki linowej Černohorský Express regularnie przygotowywany jest 
tor saneczkowy o długości 3,5 km i różnicy wysokości 560 metrów. Sanki 
wypożyczyć można tuż koło kabinowej kolejki linowej w Jańskich Łaźniach. 
W kompleksie w Svobodzie nad Upą na Duncanie, na Černej horze na Spor-
cie 3 i w Pecu pod Śnieżką na Klondike 1 na slalomowej trasie z pomiarem 
czasu szkoły lub firmy mogą zorganizować sobie zawody. W kompleksach 
znajdziemy wypożyczalnie sprzętu, serwis narciarski, szkółki narciarskie, 
przechowalnie bagaży, bufety koło stacji kolejek i w schroniskach na nar-
tostradach. W górnej stacji kabinowej kolejki linowej na Černej horze zna-
jdziemy miejsce do odpoczynku z kącikiem dla dzieci. Informację o liczbie 
przejechanych kilometrów można – na podstawie numeru skipasu – zna-
leźć na stronie www.skiline.cz. Jednocześnie można porównać swój wynik 
ze średnią dzienną innych narciarzy. Na codziennie aktualizowanej stronie 
internetowej SkiResortu są też informacje o stanie tras biegówkowych. Nar-
tostrady widoczne są dzięki kamerom internetowym. 

SkiResort ČERNÁ HORA – PEc, spółka MEGA PLUS, dyrektor Petr Hy-
nek, Janské Lázně čp. 265, PSČ 542 25, tel. +420 499 875 152, Pec pod 
Sněžkou tel. +420 499 736 375, e-mail: megaplus@megaplus.cz, www.
skiresort.cz. 
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MALá ÚPA

Urząd celny na Przełęczy Okraj przypomina wydarzenia historyczne. Na przykład otwarcie przejścia granicznego dla samochodów w lipcu1924 roku; spalenie pier-
wotnego budynku przez faszystów w czasie starcia z celnikami 20 września 1938 r.; pomstę na tutejszej ludności 28 maja 1945 r.; symboliczne otwarcie szlabanu 
przez prezydenta Václava Havla 2 września 1990 r.; a także uroczystości 20 grudnia 2007 r. z okazji zaprzestania kontroli granicznych. Po generalnej rekonstrukcji 
do byłego urzędu celnego wprowadził się 12 listopada 2013 r. urząd gminny gminy Mala Upa. W miejscu dworu celnego widocznego na fotografii z 1926 r. jest 
dzisiaj parking dla jednodziennych gości narciarskich.

Pierwotnie schronisko pod Svorovą horą nazywało się po hrabinie czernin-
-Morzinowej; namalowane w Pradze w 1897 r. przez sławnego czeskiego ma-
larza Václavä Brožíka. Najpóźniej od 1946 roku prawdopodobnie z uwagi na 
wystawione trofea nosi nazwę Jelenka. W restauracji zachowało się ostatnie 
poroże z września 1898 r. czy łowcem jelenia był mąż Emmy hrabia Rudolf – 
możemy jedynie się domyślać.

JELENKA NA bRZEGu MORZA
W miejscach gdzie nowi osiedleńcy po 1945 roku nie potrafili sobie porad-
zić z przetłumaczeniem pierwotnej niemieckiej nazwy miejscowej kilkakrotnie 
pomogli sobie uniwersalnymi jeleniami. Na przykład w Pecu są w Zielonym 
Dole z Zehgrundbaude – Jelenie Łąki, w Szpindlerowym Młynie z Leierových 
– Jelenie budy a zamiast jednej z najstarszych po czesku zapisanych nazw 
miejscowych w Karkonoszach Lví důl kartografowie preferują wbrew woli tu-
tejszych mieszkańców- Jeleni Dół. Z tymi miejscami mylą sobioe czasami9 
turyści schronisko Jelenka w Małej Upie. I ta pierwotnie nazywała się inaczej. 
Emma ze starego rodu karynckiego Orsini-Rosenberg była małżonką właścici-
ela majątków Marszov i Vrchlabi Rudolfa Czernin-Morzina. Kiedy w 1878 roku 
wyszła za mąż w wówczas egzotycznych Karkonoszach kontynuowała dobro-
czynne prace swej teściowej Aloisie, dzięki czemu szybko zyskała sobie sym-
patie mieszkańców. W lipcu 1905 roku zmarła w wieku zaledwie czterdziestu 
siedmiu lat. Jej imię nadano drodze leśnej z Małej Upy do Marszowa Górnego, 
letniej altanie nad Wielką Upą, chacie myśliwskiej na Světlej horze, nie istnieją-
cemu już szpitalowi powiatowemu w Marszowie a najpóźniej od roku 1914 
także źródłu z obeliskiem pod Svorovą horą. O sto metrów niżej pod źródłem 
jej wnuk Jaromir Czernin-Morzin dokończył latem 1936 roku budowę nowego 
schroniska, aby przy popularnej drodze turystycznej z Kowar, Karpacza, ale 
głównie z Małej Upy na Śnieżkę przypominało jego babcię. Nazwał ją tak samo 
Emmaquelle, czyli Źródło Emminy. W dziesięć lat później schronisku zmienił 
nazwę pierwszy gospodarz narodowy Čeněk Pernt prawdopodobnie według 
zdobiących obiekt rogów na Jelenka. Wytrzymał tutaj siedem lat, czyli dłużej 
niż większość następnych gospodarzy w tym odległym miejscu z prądem tyl-
ko po uruchomieniu wieczorem diesel agregatu. Schronisko zelektryfikował 
dopiero w latach dziewięćdziesiątych jeden z operatorów sieci telefonów ko-
mórkowych, by mógł podłączyć anteny pokrywające sygnałem znaczną część 
Karkonoszy wschodnich. Ale ani z prądem życie i praca w jedynym wysoko-
górskim schronisku w Małej Upie nie są łatwe. Chociaż przy jednej krótkiej 

wizycie nie muszą sobie turyści to uświadomić. W schroniskach wysokogór-
skich na razie nie ma takich dynastii ich właścicieli jak za czasów Bönschów, 
Richterów, Rennerów czy Erlebachów. Prawie wszyscy obecni gospodarze 
przyszli do Karkonoszy względnie niedawno. Pavel Hofman z małżonką Radką 
mieszka w Jelence bez przerwy dziesięć lat. Hofmanom wiodło się dobrze 
w przemyśle tekstylnym. Jesienią 1994 roku ojciec Jiří przygotował rodzinną 
uroczystość w postaci wycieczki w Karkonosze. Przeszli pięknymi miejscami 
Małej Upy, koło Tomowych Domków, Šimovych chałup, po Traverzie weszli 
na Śnieżkę i wrócili przez Svorovou horę. W Jelence chcieli się najeść, ale 
zastali drzwi schroniska zamknięte. Potem długie lata szukali chałupy w gó-
rach. Obejrzeli setki oferowanych obiektów, ale nic odpowiedniego nie znaleź-
li. Po trzech latach trafili na Jelenkę w ofertách na sprzedaż, ale wydawała im 
się za duża. Po upływie roku ponownie trafili na jej ofertę. Pojechali do Małej 
Upy obejrzeć ją z bliska. Wspinali się w gęstej jesiennej mgle, która tuż przed 
opuszczonym schroniskiem rozpłynęła się ukazując dom w ostrym słońcu w 
całej okazałości nad morzem białych obłoków pluskających u ich stóp. Wo-
kół nikogo nie było. Wówczas zdecydowali się obiekt stojący na wysokości 
1263 m n.p.m. kupić. Schronisko wyremontowali, wyposażyli i trochę naiwnie 
wynajmowali „dobrym“ ludziom z tym, że běda tu jeździć odpoczywać. Tak 
się dzieje w dojrzalszych społeczeństwach, ale nie w czeskich gospodach. 
Po trzech latach kłopotów z dzierżawcami schroniska zdecydowali się zají się 
nim sami. Dzisiaj Pavel i Radka Hofmanowie dobrze sobie radzą. Nauczyli się 
wszystkiego, co potrzebowali – palenia drzewem, naprawiania straku, jeżdże-
nia po oblodzonej drodze. Do normalnych trudności takich jak skuter z sa-
niami pełnymi towaru w zaspie, popsuty ratrak pośrodku drogi czy zamarznięty 
wodociąg już przywykli. Do schroniska z dwudziestoma sześcioma miejscami 
noclegowymi dobudovali własną część mieszkalną. Z niedawno narodzonym 
potomkiem prowadzą ciekawe życie na jednym z najwyżej trwale zamieszka-
nych miejsc Karkonoszy. Podobnie w pozostałych trzydziestu schroniskach 
wysokogórskich nad 1200 m n.p.m. komplikuje im życie rozwiązywanie tr-
zech głównych problemów roboczych. Pierwszym są wielkie wahania ilości 
gości. Na Jelence dzieli się dni na zupełnie martwe z małą szansą sprzedania 
chociażby jednej porcji przygotowanego gulagu, martwe dni z wizytą pięciu 
przemoczonych gości i słabe przy kilku gościach w ciągu całego dnia. Na pr-
zeciwnej stronie tej skali są letnie i jesienne weekendy z godziną lub w lepszym 
przypadku cztery godziny trwającym „szczytem“. W takich godzinach pomimo 
powołania wszelkich pomocników nie są zdolni obsługiwać gości przy stołach, 
lecz tylko w długiej kolejce przy ladzie. Między tym są spokojniejsze godzi-
ny przy umiarkowanie zapełnionej restauracji. Zadowolenie gości oscyluje 
od serdecznej wdziędzności ze strony zadowolonych gości za dobre jedzenie 
lub nocleg w opuszczonych górach aż po nieprzyjemne reakcje czekających 
w kolejce na jagodowe knedle w wolnym dniu przy alabastrowym niebie. To 
wielka sztuka albo loteria umiejętność przewidywania ilu ludzi następnego dnia 
wyruszy w góry. Ile ugotować i czy wezwać pomocników. Drugim problémem 
jest znalezienie i utrzymanie na „pustej wyspie Jelenka“ współpracowników. 
O ile ich nie urzeka piękno przyrody, morze mgieł pluskających u progu domu 
i po tygodniu tęsknią za cywilizacją – najpóźnie jza rok uciekną. W jednym wy-
jątkowym lecie w schronisku zmieniło się kilku kelnerów. O trzecim problemie 
słyszymy od wszystkich gospodarzy schronisk wysokogórskich skarżących 
się na biurokrację urzędników nie chcących uwzględnić specyfikę najwyżej 
położonych restauracji w kraju. 

I tak na Jelence Hofmanowie przeżywają piękne chwile podczas spacerów 
po okolicy, w odróżnieniu od ludzi z dolin oglądają tysiące gwiazd na nocím 
Núbie, podziwiają piękne widoki aż po szczyt Praděd na horyzoncie, słyszą 
cicho lasu górskiego. Są zadowoleni kiedy goście są zadowoleni. Drzwi są 
otwarte nawet w najgorszej pogodzie a w przypadku zamkniętej restauracji 
wystarczy nacisnąć dzwonek przy drzwiach. Lubią grupy wędrowców z instru-
mentaci muzycznymi, którzy wieczorem sobie zagrają i zaśpiewają o tym jak 
idą dalej. W swym schronisku dbają o drewniane wnętrze restauracji w stylu 
salonu łowieckiego. Hrabia Jaromir Czernin-Morzin ozdobił salę myśliwski-
mi dyplomami, rzeźbami upolowanych zwierząt i porożami wielkich jeleni ze 
zbiorów zamku marszowskiego. Po pięćdziesięciu pięciu latach różnych 
dzerżawców pozostało tutaj jedyne TEN-widelec poroże jelenia upolowanego 
według podpisu na czaszce pod koniec rui 30 września1898 r. w leśnictwie 
Riesenhaim w oddziale Lattichberg, czyli w dzisiejszym Pecu nad siedliskiem 
łąkowym Severka. Ostatnia pamiątka z pierwotnej Emmaquelle wisi na hono-

rowym miejscu powoli zarastając bluszczem , który tutaj Hofmanowie zasad-
zili podczas swojego pierwszego schroniskowego sezonu przed dziesięcioma 
laty. Cieszymy się z nimi, że rosnąć będzie jeszcze długo.

Na ciekawą wycieczkę zimową przyrodą na rakietach lub na nartach do bie-
gania radzimy wybrać się szlakiem czerwonym z Przełęczy Okraj przez Sowie 
Siodło do otwartego przez cały rok schroniska Jelenka. Przy dobrym śniegu 
można tam wybrać się na saniach. Od Jelenki można zjechać po wyjeżdżonej 
trasie żółtej do osady Smrčí lub niżej za mostkiem skręcić ku Hybnerce i po-
tem z powrotem na Przełęcz Okraj. Zimowa trasa na Śnieżkę wiedzie od Je-
lenki szlkaiem wytyczonym tyčkami po Traverzie. Skialpiniści wolą przejście 
przez szczyty Svorowej Hory i Obří hřeben. O ciekawostkach na jednej z na-
jpiękniejszych tras okrężnych letnich w Małej Upie z przejściem przez Sowią 
Dolinę, polski Karpacz, Śnieżkę od strony północnej i powrotem do Jelenki – 
napiszemy w letnim wydaniu Veselego vyletu.

Nowe trasy do biegania w okolicach Małej i Wielkiej upy
Nowością tegorocznej zimy w Karkonoszach wschodnich jest przedłuże-
nie utrzymywanych tras do biegania w okolicach Wielkiej i Małej Upy. Przy 
współpracy z Jiřím Šimůnkiem z Sagasserovych bud utrzymuje nowy ratrak 
PistenBully z lemieszem i trzymetrową frezą z tyłu z dwoma torami.Trasę 
między schroniskami Jana a Růžohorky włącznie z trasą wokół Pěnkavčího 
vrchu. Nowa jest również trasa okrężna od schroniska Jana koło nadajnika TV 
na trasę okrężną Červený vrch z tak samo pięknymi widokami z Pěnkavčího 
vrchu. Dalej ratrak zjedzie do Spalenego Młyna i po drodze głównej podjedzie 
do kościoła Małoupskiego . Połączona z tą trasa okrężna wokół Krowiej Góry 
z piękną scenerią jest utrzymywana w ogóle po raz pierwszy i dopiero w zimie 
zobaczymy jak ratrak daje sobie radę z tutejszymi zawiejami. Z Rennerovych 
bud ratrak uporządkuje trasę karkonoskiej magistrali narciarskiej aż na Pr-
zełęcz Okraj. Tutaj można przejść na trasę okrężną Haidu. Ten sam ratrak utr-
zymuje ulubioną trasę od kościoła przez Cestnik do Lyseczynskiej Budy i dalej 
aż na Rychory. Przede wszystkim miłośnicy dłuższych wypraw ocenią połąc-
zenie tras Małej i Wielkiej Upy co oferuje więcej kombinacji i bezpieczniejsze 
zjazdy do Spalenego Młyna. Aktualny stan warunków na trasach można spra-
wdzić na stronach internetowych: http://bilestopy.cz/cs/krkonose

SkiMu-baw się przez całą zimę
Areał narciarski Mała Upa rozpoczął sezon z powyższym hasłem. A już przy 
kupowaniu karty na trasy zjazdowe na Przełęczy Okraj i Przy Kościele otr-

zyma każdy kto kupując powie powyższe hasło otrzyma harbatnik. Od wa-
ssamych zależy, czy oprócz samej karty na zjeżdżanie skprzystacie jeszcze 
z innych ofert. Na przykład przy oddawaniu karty w SKIMU House otrzymacie 
za darmo kawę albo herbatę a zamiast zwrotu stu koron kaucji można otrzy-
mać posiłek – dzienne menu – o wartości 130 Kcz. Karta (SKIpas) oprócz 
zniżek na jedzeni potrafi policzyć ilość przejechanych kilometrów i różnicę 
wysokości. Proszę nie zapominać zapisać sobie numer Ski-MU House pod 
trasą zjazdową na Przełęczy Okraj jest to miejsce codziennych akcji wieczo-
rowych z codziennie odmiennym programem degustacyjnym. Partner areału 
Hostivar został ogłoszpny jako browar roku 2013 i dlatego w każdy poniedzi-
ałek browar organizuje kosztowanie niefiltrowanych i niepasteryzowanych piw 
jedenasto i dvunasto stopniowych. We wtorki od 19:00 organizowana jest dla 
dzieci party, która po 21:00 przechodzi w party dla dorosłych z degustacją 
rumów z Karibiku. W czwartki i piątki są na zboczu organizowane kursy narci-
arskie carvingu i freestylu. W piątki można wziąć udział w zawodach z wynika-
mi ogłaszanymi wi eczorem w Ski-MU House. Informacje o akcjach, pogodzie, 
sytuacji na wyciągach i o nowościach w arealu znajdują się na łatwo czytel-
nych stronach internetowych Ski-MU.cz. W areale jest bezpłatne podłączenie 
WIFI i wszech chytrych telefonów (w czterech miejscach: SkiMU House, Sport 
Centrum, przy kasach na Przełęczy Okraj oraz Przy Kościele). 

Więcej można się dowiedzieć o akcjach i celach w centrum informacji na Pr-
zełęczy Okraj. Znajduje się tam równie stała ekspozycja o historii Małej Upy. 
Znajduje się tu również kantor wymiany walut, fax publiczny i internet, bezpłat-
ne WIFI, centrum kopiowania, informacje o noclegach, rezerwacje noclegów 
w Małej Upie, sprzedaż’ map, książek, pamiątek i prezentów. Można tu ró-
wnież zamówić taxówkę, zdobyć kontakt na SKIBUS dla większej grupy, moż-
na skorzystać rozkładów jazdy w tym również dla polskiej strony gór. Gmina 
w Centrum Informacji umieściła punkt wydawania poczty pełniący większość 
funkcji placówki pocztowej włącznie z przyjmowaniem i wysyłaniem przesyłek 
pocztowych krajowych i zagranicznych, przyjmowanie przekazów pocztowych 
i opłat SIPO, sprzedaż gazet i czasopism. 

Informační centrum Malá Úpa, Pomezní Boudy, Kod Poczt. 542 27, 
Tel. 00420 499 891 112, e-mail: info@malaupa.cz, czynne codziennie 
od 9:00 do 17:00, poza sezonem od 10:00 do 16:00. Znajomość jazyka ni-
emieckiego. www.info.malaupa.cz 
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uSŁuGI dLA SCHRONISK

WINIARNIA NAdE dNEM WINE BAR
znakomite wina z beczki i butelkowane, miłe zacisze do wypicia herbaty lub kawy lokal dla niepalących, Wi-Fi połączenie, bezbarierowy do-

stęp, kącik dla dzieci degustacje win i koncerty

Zaprszamy do zorganizowania u nas uroczystości rodzinnych, wieczorków, akcji firmowych!
Dostosujemy czas otwarcia, zapewnimy catering, piwo beczkowe i transport do domu.

HORNí MARŠOV, Třída Josefa II. Nr 83 Godziny 
otwarcia: poniedziałek – czwartek:  14:00 – 20:00 piątek – sobota:11:00 – 22:00

Winoteka NADE DNEM to jednocześnie centrum wydarzeń kulturalnych doliny Upy. Spośród ostatnich wymieńmy niedawne przedstawienie 
teatru DNO pt. „Świat według FAGI” („Svět podle FAGI”), spotkania autorskie ze Zdenkem Primusem i Jaromírem Typltem, koncert piosenkarki 
Jany Vébrovej, koncert grupy Urban. Reżyser i pisarz Jan Novák wyświetlił i opowiedział o filmie „Obywatel Havel podtacza”, teatr Na tahu za-
prezentował sztukę „SKIF”. Z filmów widzieliśmy też – z okazji Dnia Praw Człowieka – „Białoruski sen”, a z festiwalu Jeden svět pełen uśmiechu 
portret „Na stupních vítězů” – „Na podium”. 

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o następnych imprezach na e-mail, prosimy napisać na vinoteka@nadednem.cz.

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 architektura ludowa, proejktuje-
my rekonstrukcje chałup I domów, stosujemy tradycyjne technolo-
gie cieślarskie, stolarskie I kamieniarskie, projektujemy. I realizuje-
my nowe obiekty drewniane klasyczną technologią, spółpracujemy 
z renomowanymi architektami przy realizacji nowoczesnych budyn-
ków, wykorzystujemy naturalne materiały takie jak kamień, drewno, 
glinę, farby olejne, tniemy i sprzedajemy drewno budowlane w tarta-
ku w Marszowie Górnym.

Zrealizowane obiekty dostępne dla publiczności: Czeska placówka 
pocztowa na Śnieżce, Centrum Ekologiczne DOTEK w Marszowie 
Górnym, Muzeum Wapniarnia w Alberzycach Górnych, kaplica św. 
Anny  w osadzie Stara Hora, Centrum Informacji i Galeria Veselý výlet 
w Pecu pod Śnieżką i w Temnym Dole, uporządkowanie otoczenia 
źródła Łaby, brukowana droga  Šraml w Wielkiej Upie.

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

REPREZENtCJA NARCIARSKA
W HOtELu HORYZONt

Sam „najlepszy narciaż czeski” Hynek Bedr-
ník posłał Františkowi Říhovi do Dvoru Králové 
28.2.1899 r. ponoć najstarszą europejską pocztó-
wkę z wyścigów narciarskich. Są na niej przypo-
mniane jego zwycięstwa w Monachium, Wiedniu, 
Pradze i w przedstawionej na widokówce Jilemni-
cy. Na większą uwagę z odstępem czasu zasługuje 
postać uwieczniony przez obiektyw z profilu w pra-
wym górnym rogu pocztówki. Josef Rössler-Ořov-
ský w korespondencji do przyjaciół podpisywał się 
tylko Roessler lub także Resler. W 1887 r. założył 
czeski SKI Klub Praha, pierwszą narciarską dru-
żynę w naszym królestwie. Wyścigi z pocztówki 
organizował zimą 1898 r. razem z drugim najstar-
szym czeskim Karkonoskim Stowarzyszeniem SKI 
Jilemnice założonym w 1894 r. przy współpracy 
z Janem Buchara. Nauczyciel z Dolnych Štěpanic 
koło Jilemnicy był praktycznym propagatorem 
turystyki i narciarstwa w Karkonoszach. Praski in-
telektualista i kupiec Josef Rössler-Ořovský jako 
sportowiec i organizator działał w co najmniej 
dziesięciu dyscyplinach sportowych począwszy 
hokejem przez jachting a ping-pongiem kończąc. 
Ale głównie udzielał się w ruchu olimpijskim. Pr-
zyjaźń tych dwóch mężczyzn odegrało ważną rolę 
w założeniu pierwszego związku narciarskiego w 
świecie w 1903 r.

W salonku Telemark 
hotelu Horizont wiszą 
stare fotografie
z archiwum Veselego 
vyletu z tymi
z Bohumilem Hančem 
włącznie.
Z szacunkiem wobec 
założycieli naszego 
narciarstwa współc-
ześni reprezentanci 
sfotografopwali się  
w historycznych kosti-
umach. Z tyłu Vrab-
cová-Nývltová, Dušan 
Kožíšek,
Sandra Schutzová,
Jiří Magál, Petra Nová-
ková, Karolína Groho-
vá, z przodu na lewo
Jiří Horčička,
Ondřej Horyna,
na prawo
Lukáš Bauer
z Alešem Razýmem.

W archiwum Veselego vyletu przechowujemy pocztówki, które posyłali między 
sobą pierwsi narciarze w Karkonoszach. I tak na przykład mamy napisaną z sza-
cunkiem pięknym rękopisem widokówkę adresowaną Janowi Bucharowi. Napisał 
ją z wojska z Sarajewa 3 sierpnia 1910 r. „z wyrazami szacunku oddany Bohumil 
Hančů”. W odróżnieniu od przedrukowanej pocztówki Hynka Bedrníka, wówczas 
już słynny narciarz Hanč poradził sobie z tekstem bez jedynego błędu gramaty-
cznego. Najbardziej aktywnym pisarzem był jednak Rössler-Ořovský. „Serdeczne 
pozdrowienia z Olimpiady!!!” posłał Janowi Bucharowi ze Sztokholmu 7 lipca 1912 
r. z dodatkiem: „Uświadom sobie, że reprezentacja czeska w pochodzie liczyła 82 
sportowców (wszyscy w takich samych kapeluszach) i niosła transparent Autriche-
-Tchéques oraz nasz ziemski sztandar z lwem!! Ileż to dało bojów, pracy i korespon-
dencji. Twój Roessler“. Dużo pozdrowień posyłał przyjaciołom z wypraw narciar-
skich, turystycznych i wodniackich. W lipcu 1900 r. na pocztówce z I czeskiego 
lawn-tennisklubu pyta się Jana Buchara: „Czy dostałeś w Niebieskiej Gwieździe 
tę parę butów norweskich (czytaj: narciarskich), które tam dla ciebie zostawiłem? 
Pasują Ci?“ Wysiłki obu przyjaciół Buchara i Roesslera z pewnością przyczyniły 
się do założenia trzeciego skiklubu w Czechach z siedzibą we Wysokim nad Izerą 
13 lutego 1903 r. Już czternaście dni później Rössler-Ořovský z Pragi apeluje 
do klubów karkonoskich, by założyły Narodowy Związek Narciarski. To się po pro-
blemach komunikacyjnych udało – dlatego Związek Narciarzy Republiki Czeskiej 
jest najstarszym na świecie. Josef Rössler-Ořovský chyba nie był njlepszym za-
wodnikiem, ale wielkim wizjonerem. Założeniem związku narciarskiego inicjował 
zawody o mistrza ziemi Korony Czeskiej, czyli dzisiejszych mistrzostw Republiki. 
Podczas II mistrzostw w biegu na pięćdziesiąt kilometrów ze startem na szczycie 
Śnieżki 24 lutego 1907 r. dojechał do mety Josef Rössler – Ořovský w Jilemni-
cy jako piąty z dwunastu biorących udział. Pierwszy był Bohumil Hanča. Według 
widokówki napisanej przez Rösslera-Ořovskiego ze szwajcarskiego Interlakenu 
dokładnie w sześć lat później w niedzielę 25 marca 1913 do przyjaciela Josefa 
„Narciarzowi“ Alšovi wiemy, że z przyjaciółmi przedsięwzięli trzydniową narciarską 
wyprawę przez Jungfraujoch, Concordiahütte i lodowiec Aketsch, gdzie na brata 
malarza Mikolaša „Alesche szczególnie wspominał”. W tym samym dniu w Kar-
konoszach niedaleko od szczytu Zlatego návrší podczas VIII mistrzostw w biegu 
na pięćdziesiąt kilometrów zmarł na hipotermię najpierw Bohumil Hanč a nieopodal 
pełen poświęcenia Václav Vrbata. Można tylko sobie kłaść pytanie czy organizacja 
zawodów nie byłaby lepsza gdyby w czele organizatorów podobnie jak tyle razy 
wcześniej stał zdolny działacz Josef Rössler-Ořovský. 

Sto lat po założeniu związku narciarskiego spotkali się inni dwaj miłośnicy nart 
do biegania. Były reprezentant akademicki Čestmír Skrbek, obecnie wiceprezes 
Związku Narciarzy i dyrektor sportowy sekcji narciarstwa biegowego znalazł god-
nego partnera w osobie Viktora Šedivego znakomitego managera spółki Regata 
Czechy eksploatującej również hotel Horizont w Pecu pod Śnieżką. Na obu histo-
ria Bohumila Hanča i Václava Vrbaty wywarła ogromne wrażenie. To był pierwszy 
impuls prowadzący do sformułowania przez Viktora Šedivego pytania: Jak można 
pomóc narciarstwu czeskiemu? Dziś już dziesięcioletnia współpraca sprowadza 
do czterogwiazdkowego hotelu Horizont nasa a tym samym i światową czołówkę 

narciarstwa biegowego. Na podstawie umowy partnerskiej z jedynym hotelem w 
Czechach przyjeżdżają do Peca pod Śnieżką na dwa letnie zgrupowania junior-
skie i seniorskie reprezentacyjne zespoły narciarzy włącznie z olimpijską elitą. 
Mają do dyspozycji sportowo-relaksacyjne centrum hotelowe; dla zregenerowania 
zmęczonych mięśni usługi hotelowych fizjoterapeutów i masażystów, saunę, basen 
i whirpool. Korzystają z siłowni, dwóch kortów ricochetowych i jednego squasho-
wego, kręglarni, ping pongu i trenażeru wioślarskiego. Ale kondycję zyskują głó-
wnie w terenie na nartach na kółkach i na rowerach górskich. Doskonałą strawę 
dostają w salonku Horizont cafe & restaurant, który się nazywa Klasik. Na ściana-
ch wiszą duże fotografie Radka Petráška. Z pewnością poznacie Lukaša Bauera, 
Martina Jakša, Dušana Kožíška, Jiřígo Magála a na samodzielnie wiszącej fotografii 
Evę Vrabcovą-Nývltovą. Najlepsza czeska biegaczka mieszka w Trutnowie. Latem 
spotykamy ją w dolinie Upy jak trenuje na nartach na kółkach , czasami pojawia 
się również na narciarskich trasach do biegania na Czarnej Górze. Przed sezonem 
olimpijskim w ramach przygotowań poprawiła wszystkie swoje osobiste rekordy 
a na pierwszych mistrzostwach świata w finskim Kuusamie dostała się do punkto-
wanej trzydziestki. A Lukaš Bauer pokonał w pierwszych wyścigach dystansowych 
wszystkich Norwegów, Szwedów, sławnego Szwajcara a przed olimpiadą w Soczi 
rozpalonych Rosjan. Cieszymy się, że w przygotowaniach do sezonu olimpijskiego 
pomogły im również treningi w Pecu pod Śnieżką. Trzymamy im kciuki. 

www.hotelhorizont.cz
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POLECAMY
WYPRóbOWANE uSŁuGI

CENtRuM INfORMACJI
I GALERIA VESELý VýLEt

Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole oferuje noclegi ze śniadani-
em w pokojach dwu i trzyosobowych oraz w apartamencie. Rezerwa-
cje telefoniczne w Centrum Informacyjnym. Szczegółowe informacje 
o noclegach w pensjonacie są dostępne na stronach internetowych 
możemy je wam również przesłać pocztą.
E-mail: info@veselyvylet.cz              www.veselyvylet.cz

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. 

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 hotel 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. Nowością tegoro-
cznego lata jest pizzeria, w której wszystkie pokarmy są przygotowywane 
z oryginalnych surowców włoskich. W wina zaopatruje pizzerię włoskie 
winiarstwo Zonin. Absolutną nowością jest trasa zjazdowa bezpośrednio 
przy hotelu z nowym wyciągiem, na którą goście hotelowi mają wstęp 
wolny. Po wąskiej drodze wiodącej ku budzie wjeżdżają wyłącznie po-
jazdy hotelu kierowane przez zawodowego kierowcę. Goście parkują w 
dolinie w dwudziestu dwóch garażach należących do hotelu i na własnym 
parkingu. Na górę do hotelu wozi je hotelowy mikrobus jeżdżcy co dwad-
zieścia minut podobnie jak i do areału narciarskiego SkiPEC. 

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

W Karkonoszach mamy „budy“, a nie „chaty”
W pisanej po czesku informacji z września 1609 r. cesarski urzędnik w kilku 
pasażach opisuje, jak to w dolinie Upy wszędzie na szczytach „budki“ wid-
zieli, a do jednej „boudy“ w „Rysngrundzie“ (Obri dul) na noc schować się 
musieli. Oznaczanie karkonoskich schronisk słowem „bouda” („buda”) ma 
trwające co najmniej 400 lat tradycje. Jest to też jedno z niewielu czeskich 
słów przejętych przez miejscowy dialekt niemczyzny. „Bouda” – po niemiec-
ku „Baude” – to cenny językowy zabytek, podobnie jak „Krakonoš”, a więc 
„Karkonosz” – Liczyrzepa, Rübezahl. Dlatego wzbraniamy się przed nazy-
waniem takich obiektów terminem „chata”, który pojawia się wśród nowych 
osadników po 1945 r. i jest świadectwem braku znajomości miejscowych 
zwyczajów. „Chaty” stać mogą w osadach wokół Berounki, czy Jeziora Ma-
chy, z pewnością jednak nie w Karkonoszach. Tutejsze obiekty rekreacyjne 
nawiązują do przeszłości, dlatego małe domy nazywamy „chałupami”, a duże 
– „boudami” – „budami”. W oczy kole czytane w gazecie określenie „chata 
Luční bouda”. Dlatego z dużym szacunkiem patrzymy na podejście na przy-
kład właścicieli prezentowanej tu Boudy Máma. Choć jest to hotel o wysokim 
standardzie, nie boi się użyć w nazwie określenia „bouda”, nawiązując do da-
wnej funkcji gospodarczej obiektu. 

Wystawy w Pecu pod Śnieżką
Wystawa wędrowna „Olga Havlová we wspomnieniach przyjaciół i  foto-
grafiach bohdana Holomíčka” odwiedza w ciągu roku 50 szkół. Prezen-
towana też była w ambasadzie czeskiej w Waszyngtonie. Jako ostatnia, w 
grudniu, pokazała ją średnia szkoła ekonomiczna (Obchodní akademie) dla 
niepełnosprawnych w Jańskich Łaźniach. Podczas inauguracji wystawy pani 
Jana Marešová, dyrektor szkoły, poinformowała obecnych, że od 1 stycznia 
2014 r. Obchodní akademie nosić będzie imię Olgi Havlovej. Nic dziwnego, 
przecież na początku lat 90. to właśnie ówczesna pierwsza dama przyczyniła 
się do budowy nowej szkoły dla uzdolnionej, ale niepełnosprawnej fizycznie 
młodzieży. Do zaprezentowania wystawy poświęconej Oldze Havlovej w ga-
lerii Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką wykorzystaliśmy przerwę świąteczną. 
Wystawę oglądać można od 22 grudnia 2013 r. do 2 stycznia 2014 r. Zestaw 
dwunastu tematów przygotował Petr Šimíček wraz ze stowarzyszeniem PANT 
i Gymnázium Olgy Havlové w Ostrawie-Porębie. Bazował na fotografiach 
Bohdana Holomíčka, który przyjaźnił się z Václavem Havlem i panią Olgą 
od 1974 r. Na fotografiach widać, że byli sobie bliscy, dzięki czemu autor mógł 
stworzyć unikatowe fotografie zarówno z niedalekiego Hrádečku, jak i z zam-
ku w Pradze. Oprócz części wędrownej wystawy, zaprzyjaźniony z Veselym 
výletem Bohdan Holomíček (też WW 5/1994) na potrzeby prezentacji w Pecu 
pod Śnieżką uzupełnił zestaw o kolejne zdjęcia Olgi Havlovej. Dwanaście eta-
pów życia, w tym „Proletariackie dziewczę, w znacznym stopniu samorosłe”, 
„Havel – mężczyzna przeznaczony”, „Za oknami StB”, „Hrádeček”, „Vašek 
w więzieniu”, „Pierwsza dama”, „Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové”, 
„Brakuje cię tu, Olgo”, przybliżają krótkie teksty przyjaciół i ważnych osobis-
tości życia społecznego. Wspominają na przykład Anna Freimanová, sąsiad-
ka Olgi z Hrádečku, dziennikarka Petruška Šustrová, pisarze Pavel Kosatík 
i Jiří Stránský, osobisty sekretarz dysydenta i prezydenta Vaclava Havla Vla-
dimír Hanzal, mistrzyni olimpijska Věra Čáslavská, dysydent, a potem biskup 
Václav Malý, a także bliski Oldze muzyk i pisarz Vlastimil Třešňák. Do wysta-
wy, przygotowanej z okazji niedoczekanych osiemdziesiątych urodzin Olgi 
Havlovej, wydany został katalog w języku czeskim i angielskim. 

Karkonosze Jiříego Havla
Jeśli pisarze są sumieniem narodów, to fotograf Jiří Havel jest sumieniem 
Karkonoszy. W najtrudniejszym okresie Karkonoskiego Parku Narodowego 
pod koniec lat 80. prosiłem ludzi wątpiących w sens ochrony tutejszej, ci-
ężko doświadczanej przyrody, aby obejrzeli publikacje najlepszego fotografa 
naszych gór i nie poddawali się. Jiří Havel w detalu i pejzażu umie uchwycić 
piękno Karkonoszy. W czasach zalewu doznań brzmi to wręcz banalnie, ale 
spróbujmy spojrzeć na jego fotografie. Po ponad sześćdziesięciu latach twór-
czości postanowił wydać podsumowującą publikację, coś jak „The best of 
Karkonosze autorstwa Jiříego Havla”. Dzięki pomocy Leoša Erbena i jego ji-
lemnickiego wydawnictwa Gentiana powstała piękna książka pt. „Karkonosze 
Jiříego Havla” ze zdjęciami z okresu od 1952 r. do 29 września 2013 r. Ludzki 

wymiar fotografowania odzwierciedla końcowa opowieść o używanych apa-
ratach fotograficznych. Historia o aparacie marki Moskwa związana z naszym 
wspólnym przyjacielem, alpinistą Mírą Šmídem i jego pierwszym wejściem 
na Ama Dablam przypomina o twórczości Havla poza Karkonoszami. 

Swą drogę książkowo-wystawową Jiří Havel rozpoczął w sierpniu 1959 r. 
w Muzeum Karkonoskim w Jilemnicach, a więc niedaleko rodzinnej wsi Hor-
ní Branna. W cieniutkim katalogu z tekstem pisarki Marii Kubátovej znajdzi-
emy tytuły 50 wystawionych fotografii i tylko dwie zamieszczone. Czarno-
-białą fotografię nr 50 pt. „Kosodrzewina ze Złotego Wzgórza” („Kleč ze 
Zlatého návrší”) z 1958 r. wydrukowano wówczas na cały format, tak samo 
jak na rozkładowej stronie 24 – 25 w ostatniej publikacji. W powiększeniu 
fotografię tę można obejrzeć, wraz z innymi zdjęciami z przekroju twórczości 
Havla, na wystawie w galerii Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką. uwaga, tylko 
tygodniową prezentację autor rozpocznie w sobotę 4 stycznia 2014 r. 
o godz. 15:00 rozdawaniem autografów w nowej publikacji. Premiera 
publikacji odbyła się wraz z premierą wystawy w listopadzie 2013 r. w Muze-
um Karkonoskim w Jilemnicach, gdzie Jiří Havel powrócił po 53 latach. Cies-
zymy się, że jako kolejne miejsce prezentacji wystawy nasz przyjaciel wybrał 
galerię Veselý výlet. Swoją wystawę miał tu już w 2000 r., a jego fotografie 
zdobią stronę tytułową pierwszego numeru naszego czasopisma z czerwca 
1992 r., a także pierwszą kolorową okładkę z roku 1997. Jiří, w imieniu miłoś-
ników Twojej twórczości – dziękujemy!

fotografie Miloslava Klimeša
Trzeci zimowy przegląd fotografii to „lekko podsumowująca wystawa z okazji 
jubileuszu“. W pewnym momencie fotografowałem dość intensywnie, przede 
wszystkim muzyków, ludzi wokół, a w domu – rodzinę. Dużym tematem jest 
dla mnie ciągle architektura, domy, faktura materiałów. I oczywiście podróże, 
ale to jest temat ciężki, jeśli nie chce się fotografować egzotycznych dzieci 
z zasmarkanymi nosami. Wybór z moich fotografii mogą Państwo obejrzeć w 
galerii Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką od 12 stycznia co najmniej do Wiel-
kanocy 2014 r.

Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole jest otoczony przyrodą górską 
i zabytkami. Goście konsultują z nami swój program, który uzupełniamy do-
datkowymi pomysłami. Źródłem inspiracji może być również sam zabytkowy 
obiekt pensjonatu pełen obrazów, fotografii i dokumentów nie tylko z Karko-
noszy. Dobrze wyposażone pokoje, podłączenie do internetu Wi-Fi, sauna, 

wanna z hydromasażem, obszerna świetlica z kuchnią w nowoczesnej do-
budówce i obfite śniadania zapewniają nezbędny komfort. Do pensjonatu pr-
zyjeżdżają 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 niepokoje-
ni. Przed pensjonatem mają przystanek letnie i zimowe autobusy turystyczne 
i narciarskie. Goście pensjonatu mają również przez cały rok do dyspozycji 
parking przy Centrum Informacyjnym w Pecu. Cennik oraz informacje o ofer-
cie 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 zameczku leż-
nego Aichelburg i od Muzeum Wapniarnia w Alberzycach Górnych. Znaleźć 
tu można informacje o nowościach w regionie, gratisowe materiały informa-
cyjne, mapy Karkonoszy i przyległych obszarów, przewodniki, pocztówki 
ze znaczkami, książki czeskie i niemieckie w tym również książki dla dzieci. 
Dla kolekcjonerów mamy turystyczne wizytówki, znaczki, odznaki, naklejki, 
tarcze na laski i inne drobiazgi. Przed odjazdem można tu kupić oryginalne 
pamiątki i prezenty, obrazki, fotografie i popularne figurki Ducha Gór, prób-
ki kamieni, wisiorki i podkoszulki przypominające pobyt w Karkonoszach. W 
Temnym Dole można sobie zamówić kopie historycznych fotografii Karko-
noszy wybranych z naszego bogatego archiwum. Veselý výlet przygotował 
znakomicie nadającą się na prezenty Czekoladę ze Śnieżki z opakowani-
em 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 
chętnie wam pomożemy z przygotowaniem programu czy wyborem miej-
sc 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 vyletu są 
dostępne na naszych stronach internetowych a zachowane starsze egzem-
plarze oferujemy w Temnym Dole. 

Galeria Veselý výlet jest integralną częścią obu naszych centrów informa-
cyjnych. Aktualne i starsze wystawy autorskie w Pecu pod Śnieżką są prezen-
towane nastronach internetowych. 
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Wszelkie prawa zastrzeżone!

znak ochronny

Antonín tichý   PAMIątKA Z KARKONOSZY

Pragnienie dawnych pielgrzymów życzących sobie przywiezienia jakiegoś dro-
biazgu z wędrówki i obdarowania nim przyjaciół, wykorzystali przedsiębiorczy 
właściciele bud górskich. Znane miejsca zajęli pierwsi oficjalni sprzedawcy pr-
zekąsek i pamiątek w prowizorycznych straganach przy źródle Łaby, przy wodo-
spadzie Łabskim i Pančavskim, przy schronisku Obří bouda i Śnieżne Kotły czy 
na Výrovce. Z kilku wyrosły z biegiem lat schroniska górskie. Zapachem fiołko-
wego kamienia lub ułożonych gałązek kosodrzewiny kupionych w odwiedzonych 
miejscach zachwycali się już nasi pradziadkowie i prababcie. Wraz z rosnącą 
ilością turystów rozwijała się początkowo rękodzielnicza, lecz wkrótce potem 
i przemysłowa produkcja pamiątek najróżniejszego pochodzenia, wartości aryt-
stycznej i ceny. Nikogo nie zdziwi fakt, że napisy na tych starszych są najczęściej 
w języku niemieckim. Ale granice językowe są najmniejszą przeszkodą w handlu 
– o wszystkim decyduje klientela. Nie jeden raz leżały oferowane produkty z na-
pisami czeskimi i niemieckimi zgodnie obok siebie. Nie inaczej było na pulpicie 
legendarnej „starej Blažkowej” znanej jako Blasse z Rokytnicy nad Jizerą obok 
Labskiej budy lub przy skrzyżowaniu szlaków na Výrovce ze słynnym kioskiem 
Marii Steinerowej, jednej z pierwszych oficjalnych sprzedawczyń „ozdobnych 
wyrobów” i jej następczyni bratanicy Berty Bönschowej. Najpowszechniejszą 
pamiątką są jak do tej pory pocztówki. Goście wysłali ich ze szcztów Karkonos-
zy od ich pojawienia się na końcu XIX w. ku zadowoleniu kolekcjonerów miliony. 
Motyw Hotelu Výrovka wydało w czasach sporządzenia fotografii ze strony tytu-
łowej dziesięć wydawnictw. Tylu pocztówek nie miałao ani wiele wsi. Najczęst-
szym motywem podobnie jak i w przypadku innych pamiątek były na początku 
dwa fenomeny – Karkonosze i Śnieżka. Naiwna postać Ducha Gór zwanego też 
Liczyrzepą z wąsami z mechu i porostów wyrabiana była ręcznie w chałupach 
po czeskiej stronie gór. Konkurowały z nimi pod względem rzemieślniczym zna-
cznie doskonalsze figurki Rybrcoula z pracowni licznych absolwentów szkoły 
artystycznej w dzisiejszej Jeleniej Górze. Metamorfozy obiektów na szczycie 
najwyższej góry Czech i Śląska można śledzić na historycznych pamiątkach. Je-
dynie właściciele dobrze prosperujących schronisk wysokogórskich mogli sobie 
pozwolić na sprzedaż również cenne wyroby ze szkła i porcelany. Wyroby huty 
szkła w Harrachowie czy w Marszowie lub fabryki porcelany rodziny Pohlów w 
Żaclerzu i w Kowarach można znaleźć między tymi wszystkimi szlifowanymi lub 
malowanymi talerzami, szklaneczkami, garnuszkami i przyciskami z motywami 
karkonoskimi. Wśród nich jest parę takich, które obstoją nawet w porównaniu 
z artystyczną konkurencją. A nawet jeżeli nie to nic nie szkodzi. Kolekcjonerzy 
dzisiaj chętnie sięgną i głębiej do kieszeni. Przed kilku laty na internetowej aukcji 
licytował się całkiem niepraktyczny i niepozorny dzbaneczek na mleko w kszta-
łcie krówki, jakie do dnia dzisiejszego produkuje na przykład fabryka porcelany 
w polskim Bolesławcu. Za cenę kilkakrotnie przewyższającą cenę wywoławczą 
znalazł nabywcę tylko dlatego, że na boku miała obrazek szczytu Śnieżki z zabu-
dowaniami. Poza tym były przedmioty upominkowe podobnie jak i dzisiaj prze-
glądem niebywałych kiczów. A jedynie miłosierny czas i wieloletnia patyna do-
dają im osobliwego uroku połączonego z nostalgią wspomnień. Pod względem 
bezgustowności wyróżniały się głównie różne przedmioty codziennego użytku 
ze drzewa takie jak drewniane talerzyki, solniczki, pojemniki na igły, pudełeczka 
i szkatułki nie rzadko obrabiane na tokarkach z wypalanymi wzorami, przezroc-
zystymi czarnymi i kolorowymi nadrukami, obrazkami przypominającymi twór-
czość ludową. Te bardziej wartościowe zdobione są rzeźbionymi ornametami 
lub intarsjami. Bardzo popularne były swego czasu skośnie pocięte brzozowe 
„placki” z nalepionym barwnym drukiem naturalnej scenerii ze schroniskiem lub 

ze Śnieżką i uzupełnione plastycznymi szczegółami. Poza różnej wielkości ob-
razkami wytworzonymi najprzeróżniejszymi technikami oferowano również trój-
rozmiarowe miniatury wnętrz izb górskich do zawieszenia na ścianie. Często były 
uzupełniane rzeźbionymi postaciami mieszkańców. Dużą popularnością pomimo 
wyższej ceny cieszyły się również cynowe puchary z reliefami lub łyżeczki z bar-
wnymi obrazkami znanych miejsc pod emalią. Przedmioty uniwersalne różniły się 
tylko nazwą schroniska lub miejsca. Tematem samym dla siebie są blaszane pla-
kietki na laski turystyczne, które były a po wieloletniej przerwie znowu są poza 
dostępną pod względem ceny pamiątką z wycieczki również trwałą i nienachal-
ną reklamą. Upowszechnieniu sportów zimowych towarzyszyło pojawienie się 
niezbędnych breloczków narciarskich zwanych „Ullrami”. Północnego patrona 
narciarzy na odwrotnej stronie uzupełniał najczęściej obrazek macierzystego 
schroniska. Nazwa samowolnie przeniesiona została na wszystkie breloczki 
pamiątkowe na ozdobnym sznurku, dzwoniące obok miniaturowych bucików 
i skrzyżowanych nart na ubiorach letnich i zimowych turystów. Do tej samej kate-
gorii należą odznaki. Do tych najbardziej unikatowych należy na przykład odznak 
Towarzystwa Wesoła myśl. Razem z tekstami popularnych piosenek sprzedawał 
je śpiewającym gościom w połowie zeszłego wieku wodzirej i grajek na cytrę 
Hans Soukup na Luční boudzie. Z tym schroniskiem pokolenia gości wiążą swo-
je wspomnienia zarazem z doznaniami kulinarnymi połączonymi z olbrzymimi 
rogalami z własnej piekarni. Nie zamierzoną pamiątką ze Śnieżki w latach dwud-
ziestych dwudziestego wieku stały się drobne monety zastępczo używane w obu 
schroniskach na szczycie Śnieżki. Ich właściciel Heinrich Pohl by mógł o wiecz-
nym powtarzaniu zamówień wszystkich no minałów opowiadać. W przypadku 
reklamowych serwetek „wynoszenie” jest wręcz zaprojektowane. Dla mniej 
majętnych turystów była zawsze dostępna przynajmniej pieczątka umożliwiająca 
podstemplowanie zbieranych pocztówek i książeczek wędrownych. Zwyczaj ten 
trwa nadal pomimo tego, że stnieją również drewniane tabliczki turystyczne i no-
wocześniejsze karty kolekcjonerskie. Obecna oferta jest rzeczywiście bogata 
i różnorodna jakby jej wcale nie przerwały lata rekreacji związkowych, kiedy mini-
aturowy kierunkowskaz z korzeni na drewnianej podstawce przedstawiał szczyt 
inwencji producentów i projektantów. Współcześni goście gór rozpieszczeni wy-
cieczkami po całym świecie z powodzią pamiątkowych błyskotek i osiągnięciami 
nowoczesnej techniki ileż razy stoją w niemym zachwycie nad maleńką zabawką 
z głębin przeszłości z wmontowanym kryształkiem szklanym o średnicy zaledwie 
dwóch milimetrów, w którym można pod światło jak w kalejdoskopie obserwo-
wać na przykład szczegółowy obraz kilku schronisk wysokogórskich. Kościany 
niedźwiadek z mej kolekcji o wysokości zaledwie 2,5 cm ukrywa w lornetce ruiny 
zamku Chojnik z żartobliwym wierszykiem: Myślami będąc stale z tobą, ten dro-
biazg w drogę wziąłem z sobą. Drewniane zakończenie ustnika lulki z przełomu 
XIX i XX wieku z wyrzeźbioną malutką postacią skrzata górskiego Ducha Gór 
z koszem na plecach prezentowana swego czasu na wystawie w Muzeum Karko-
noskim we Vrchlabi miała 62 mm wysokości a w szklanym wałeczku na jego cza-
pce znajdowało się aż 10 motywów z Karkonoszy czeskich i śląskich włącznie 
z jednym z Adršpachu. Często właśnie taki niepozorny i względnie bezwartości-
owy drobiazg jest jedyną pamiątką przypominającą kiedyś szeroko daleko znane 
karkonoskie schronikso. Pomimo tego, że według słów kolegi redaktora „lubię 
te drobne graty” i że ich sprzedawcom się to nie będzie podobało, myślę, że 
najpiękniejszą pamiątką z każdej wycieczki są przede wszystkim przeżycia oso-
biste. Ale te wam przypomną właśnie takie kupione kiedyś drobiazgi.
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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 – 2014 – 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) czynna od 23.12.2013; 
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).


