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Zimowe Stowarzyszenie Sportowe Špindlerův Mlýn wybudowało w 1909 roku 
elektryczny wyciąg sańkowy o długości 500 m. Pierwszy tego rodzaju w Karko-
noszach, pierwszy w Czechach i najprawdopodobniej pierwszy swego rodzaju 
w Europie. W ciągu zimy przewiózł trzy tysiące osób. Dla porównania w ciągu 
ostatniego sezonu narciarskiego przewieziono w Špindlerowym Mlýnie bez mała 
siedem milionów narciarzy. Wyciąg saniowy był czynny przez pięćdziesiąt lat. 
Później wyparły go kolejki linowe i wyciągi narciarskie. Tym niemniej nie należy 
zapominać, że wygodne ciągnięte przez linę sanie z miękkimi siedzeniami ode-
grały pewną rolę w popularyzowaniu narciarstwa. Ten proces udoskonalalnia  
i poprawy warunków nie ma końca; w bieżącym roku przyniósł kilka udogodnień. 
W miejscowości Pec pod Śnieżką wybudowano czterokrzesełkową kolejkę 
linową. Główna trasa zjazdowa Černá hora w uzdrowisku Janské Lázně została 
poszerzona i na całej długości może być sztucznie zaśnieżana. Podobnie  
w miejscowości Černý Důl trasa zjazdowa na zboczu góry Špičák otrzymała trzy-
krzesełkowy wyciąg narciarski i sztuczne zaśnieżanie, Špindlerův Mlýn otworzył 
nową U-rampę i tor dla skicrossu... W obliczu tych wszystkich zmian stałą niezmie- 
nną już od przeszło stu lat historii narciarstwa karkonoskiego pozostaje radość 
narciarzy z szybkiej jazdy oraz z pobytu w górach.
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22 numer sezonowego periodyku Veselý výlet wyszedł w łącznym na-
kładzie 55.000 egzemplarzy, z tego 26.000 egzemplarzy w czeskiej, 
23.000 egzemplarzy w niemieckiej a 6.000 egzemplarzy w polskiej 
wersji językowej. 
Periodyk Veselý výlet został wydany dzięki wsparciu władz terenowych 
miejscowości Pec pod Śnieżką, Mała Upa, Janské Lázně, Špindlerův 
Mlýn, zarządu Karkonoskiego Parku Narodowego we Vrchlabi oraz do-
brej woli wyżej wspomnianych współpracowników. Kto chciałby kolejny 
numer Wesołej Wyprawy (Veselý výlet 23 / Lato 2004) otrzymać pocztą 
do domu, musí przesłać na adres redakcji wraz z adresem 40 koron 

(zainteresowani z Republiki Czeskiej) lub 190 koron (zainteresowani 
zagranicą) lub złożyć zamówienie osobiście w Centrum Informacyjnym 
w Temnym Dole. Opłata ta pokrywa koszty administracyjne związane  
z kolportowaniem periodyku pocztą.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !

Adres redakcji:
Veselý výlet

Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov
Republika Czeska

tel., fax: 00420 499 874 298, fax: 499 874 221

e-mail: veselyvylet@mbox.vol.cz
www.veselyvylet.cz

Przed laty po długiej i wyczerpującej wędrówce wśród szczytów i lodow-
ców Kaukazu, po kamienistych zboczach i grzbietach gór zasiedliśmy  
z towarzyszami podróży wokół rozpalonego już ogniska. Niebezpieczną  
i męczącą eskapadę podsumowaliśmy zwięźle: “To wam była dopiero weso-
ła wyprawa!” To zgryźliwe i cierpkie w smaku określenie towarzyszyło nam 
jeszcze w licznych kolejnych wyprawach w poszukiwaniu przygód i egzotyki 
odległych gór, krajów i miast jak również podczas zwyczajnych spacerów 
w kręgu rodzinnym czy też wycieczek po okolicy miasta. Wraz z upływem 
czasu z pojęcia tego zniknął gorzki posmak a sam zwrot stał się synonimem 
niepowtarzalnych oryginalnych przeżyć i nawiązywanych kontaktów został 
nobilitowany do oznaczenia wędrówki mającej dla podróżującego głęboki 
sens i posmak poezji.

TEMNÝ DŮL I PEC POD ŚNIEŻKĄVESELÝ VÝLET W MIEJSCOWOŚCI

Centrum Informacyjne, galeria, kantor i sklep Veselý výlet Pec 
pod Śnieżką nr 196, Kod pocztowy: 542 21, tel: 00420 499 736 
130, fax: 499 736 131.

Centrum Informacyjne, galeria, kantor i pensjonat Veselý vý-
let w Temnym Dole nr 46, Horní Maršov, Kod pocztowy: 542 26, 
tel.:, fax: 00420 499 874 298. Otwarte są codziennie od 8.30 do 
18.00. Znajomość języka niemieckiego i angielskiego. 

Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole oferuje zakwate-
rowanie ze śniadaniem w pokojach dwu- i trzy-osobowych  
i apartamencie. Możliwość telefonicznego składania zamówień  
i rezerwacji miejsc. Bardziej szczegółowe informacje prześlemy 
na życzenie pocztą lub drogą elektroniczną.

E-mail: veselyvylet@mbox.vol.cz.      www.veselyvylet.cz

W tradycyjnych karkonoskich obiektach drewnianych spotykamy się z dwoma typowymi metodami budowniczymi. Pierwsza wykorzystująca jako jedyny materiał budowlany drewno montuje ściany z grubych 
belek łączonych w rogach oraz w miejscach styku ścian specjalnymi ciesielskimi czepami. Taką konstrukcją jest na przykład część parterowa galerii Veselý výlet w miejscowości Pec pod Śnieżką (po lewej 
stronie). W konstrukcji drugiego typu, dla której przyjęła się nazwa „mur pruski“ belki poziome, pionowe i skuśne tworzą konstrukcję podczas kiedy pusta przestrzeń między nimi wypełniana bywa murem z 
cegły lub izolacją i drewnianymi kasetonami. Wszystkie złącza są zabezpieczane drewnianymi kołkami. Tego typu konstrukcję można obejrzeć w hali pensjonatu Veselý výlet w Temnym Dole. 

Veselý výlet ma również swój skromny wkład w ofercie programów kulturalnych 
i usług czekających na gości przyjeżdżających do Karkonoszy. Nasza oferta 
jest zróżnicowana i ma więcej form. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i do 
skorzystania z nich. Najprostszym sposobem jak się z nimi zapoznać jest przej-
rzenie zawartości tej publikacji przynoszącej najnowsze informacje podobnie jak  
i materiały penetrujące przeszłość naszych gór. Veselý výlet bierze aktywny udział 
w ratowaniu i odnawianiu zaniedbanego dziedzictwa kulturowego Karkonoszy 
wschodnich. Zwraca uwagę na wyremontowane kapliczki, świątki, zabytkowe 
kamienne artefakty, drogi i ścieżki górskie oraz oryginalne drewniane chałupy. 
Nieco odmienną ofertą jest zaproszenie do odwiedzenia dwóch galerii sztuki: 
mniejszej w Ciemnym Dole (Temný Důl) prezentującej i sprzedającej prace stałych 
partnerów i przyjaciół Veselego výletu podczas kiedy galeria w miasteczku Pec pod 
Śnieżką organizuje corocznie od trzech do czterech większych wystaw autorskich. 
Z gośćmi Karkonoszy najczęściej spotykamy się w centrach informacyjnych Ve-
selý výlet, będących nieodłączną częścią wspomnianych galerii. Poza bieżącymi 
informacjami pomożemy zainteresowanym ułożyć program pobytu lub znaleźć 
stosowne lokum w dolinie pod Śnieżką. W obu naszych centrach można w lecie  
i w zimie wypożyczyć klucze od zameczku leśnego Aichelburg. Z najbogatszej 
oferty w Karkonoszach wchodnich w naszych punktach sprzedaży wybrać można 
mapy, książki i przewodniki w czeskiej i niemieckiej wersji językowej (w tym również 
książki dla dzieci), widokówki ze znaczkami, kasety video z różnymi programami 
o Karkonoszach w czterech wersjach językowych, pamiątki. Dla kolekcjonerów 
mamy przygotowane małe obrazki, fotografie i ulubione figurki i kukiełki ducha 
gór Liczyrzepy, kamienie szlachetne i półszlachetne, wisiorki, laski, turystyczne 
tarcze pamiątkowe, koszulki ze stosownymi napisami itp. W sprzedaży są również 
materiały fotograficzne, głównie filmy.

W obu galeriach działa również kasa wymiany walut. Oferujemy dobre warunki 
wymiany. Nie próbujemy „nabierać” klientów kłamliwymi sloganami o „wysokich 
kursach i zerowych opłatach”.

Sklep z prezentami i modą autorską jest samodzielną częścią naszej 
galerii w miasteczku Pec pod Śnieżką. W sklepie oferujemy modne wytwory 
z pracowni Hany Tomáškovej - ręcznie malowane swetry damskie. Młodzież 
szczególnie interesują prace Zuzany Havlovej - malowane podkoszulki, blu-
zeczki, suknie i chusty oraz Zuzany Krajčovičovej - wesołe torebki, plecaki, 
kamizelki, czapki, fezy, berety oraz modne obecnie daszki. Marie Přibilová robi 
na drutach swetry zdobione koronkami i szydełkuje bardzo modne czapeczki. 
Na chłodniejsze dni są robione na drutach golfy, wyszywane swetry na guziki, 
czapki i rękawice Zuzany Tomkovej. Ofertę uzupełniają gustowne ceramiczne  
i kamionkowe przedmioty nadające się na prezenty różnych autorów prezentują-
cych najróżniejsze techniki. Ponadto oferta obejmuje przedmioty ozdobne i zabawki  
z drewna, srebrne, ceramiczne , drewniane i emaliowane klejnoty. Wybieramy dla 
was towar, dostępny w Karkonoszach najczęściej tylko w naszych galeriach. 

Pensjonat Veselý výlet w Temným Dole po półrocznyn remoncie jest już 
ponownie czynny. Główną ofertą i zaletą zabytkowego domu założonego prawdo-
podobnie w 1855 roku przez hrabiego Bertholda Aichelburga jest spokój, ładne 
otoczenie i piękne wnętrza. Cały dom wraz z drewnianą dopiero co dobudowaną 
częścią jest ogrzewany przez pompę cieplną. Jest to nasz skromny wkład do 
poprawy zniszczonego środowiska na Ziemi. Wywiercone szyby o głębokości 
osiemdziesięciu metrów zabezpieczają czyste pod względem ekologicznym ciepło 
do ogrzewania wszystkich pomieszczeń budynku i wystarczającej ilości wody użyt-
kowej. Oczekujemy, że zaoszczędzimy dzięki temu aż 50% energii elektrycznej  
w stosunku do lat poprzednich. Według własnego projektu dobudowaliśmy nową 
część mieszczącą zaplecze techniczne, archiwum, ciemnię fotograficzną a przede 
wszystkim halę spotkań. Służyć ma przede wszystkim gościom pensjonatu i spot- 
kaniom przyjaciół Veselego výletu.

Z praktycznych informacji pozostaje dodać, że pokoje mają własne prysznice  
i toalety, radio a w apartamencie jest mała kuchenka. Większa kuchnia jest do dys-
pozycji wszystkich gości. Śniadania podajemy obfite a zarazem chętnie poradzimy, 
dokąd warto pójść na dobrą kolację. Samochody parkują bezpośrednio przed 
obiektem. Za pensjonatem zaczyna się Karkonoski Park Narodowy otwierający 
przed gośćmi szeroki wachlarz atrakcyjnych możliwości aktywnego wypoczynku 
zarówno w lecie jak i w zimie. Pensjonat znajduje się przy trasie spacerowej 
Aichelburg - a kawałeczek dalej zaczyna się Droga Krzyżowa na Starą Górę. 
Bezpośrednio przy pensjonacie znajduje się przystanek skibusu, którym można 
wygodnie i zadarmo dojechać do tras zjazdowych w miejscowości Pec pod Śnież-
ką odległych o siedem kilometrów. W odległości jednego kilometra od pensjonatu 
biegnie Karkonoska Trasa Narciarska. Gościom naszego pensjonatu oferujemy 
możliwość bezpłatnego parkowania w centrum miasteczka Pec pod Śnieżką na 
własnym parkingu.

DZIKIE POSTACIE BORISA JIRKŮ
Na sezon zimowy udało się nam zorganizować w galerii Veselý výlet w miasteczku 
Pec pod Śnieżką wystawę obrazów, rysunków, grafiki i ilustracji malarza Borisa 
Jirků. Już dawno nas zaintrygowały jego kolorowe ilustracje do książek, konkretnie 
do książki Jesień patriarchy, do Kroniki zapowiedzianej śmierci i do Stu lat samot-
ności kolumbijskiego laureata Nagrody Nobla Gabriela Garcii Marqueza. Pełne 
emocji i życia ilustracje pokazujące postaci w niezwykłej perspektywie, trafnie od-
zwierciedlają akcję atrakcyjnej prozy stając się równocennym partnerem tekstów. 
Przypominając sobie sceny z książek Marqueza widzę je oczyma Borisa Jirků. Nic 
więc dziwnego, że właśnie za ilustracje uzyskał nagrody o wysokim prestiżu a my 
cieszymy się, że wystawa je również obejmuje. Autor jest wykładowcą Wyższej 
Szkoły Sztuki Stosowanej w Pradze (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), 
gdzie prowadzi atelier rysunku figury. W jego ilustracjach postaci są odbiciem 
akcji z realnego życia, ale w wolnej twórczości autora człowiek jest prezentowany  
w znacznie bardziej dziwacznym ujęciu. Obrazy współczesne kipią sytymi kolora-
mi. W galerii prezentujemy również niebieską rzeźbę Ból. Autor bowiem realizuje 
się również w tej dziedzinie twórczości. Nie tylko według naszej oceny już niedługo 
będą prace uzdolnionego Borisa Jirků bardzo cenionym i poszukiwanym przez 
kolekcjonerów towarem. Być może tylko ten jeden raz udało nam się zorganizować 
wystawę prac artysty „w górach na końcu naszego kraju”. 

Połączona ze sprzedażą wystawa obrazów, grafiki, ilustracji i rysunków Borisa 
Jirků w galerii Veselý výlet w mieście Pec pod Śnieżką. Wystawa jest czynna od 
8:30 do 17:30 aż do 12 kwietnia 2004 r. 
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MALÁ ÚPA

KARKONOSKIE NOSIDŁA - DREWNIANY PLECAK
Na ekspozycji historycznej otwartej w nowym centrum informacyjnym Mała Upa prezentowane są 
wszystkie trzy typy nosideł używanych dawniej w tej części Karkonoszy. Górale bagaż przywiązywali 
do nosideł, do sań lub do płachty sznurem konopnym zakończonym oryginalną sprzączką nazywaną 
przez miejscowych gospodarzy Klaube. Gajowy z Czerwonego Vrchu Josef Tylš ten prosty, ale bardzo 
praktyczny tutejszy wynalazek nazwał „kloubek“. Sprzączka w kształcie kropli wystrugana z klonowego 
drewna umożliwia przymocowanie bagażu na zasadzie przyciśnięcia skrzyżowanego luźnego końca 
sznura sznurem napiętym. Jak za dawnych czasów przytrzymuje na wystawie sprzączka bańkę z mle-
kiem na nosidle krzesełkowym podobnie jak i bardzo ciężki ładunek na saniach „rohačkach“. Miłośnicy 
tradycyjnych zjazdów na „rogaczkach“ na czele z Wojciechem Jabłońskim z polskiej strony gór oraz 
Josefem Tylšem ze strony czeskiej podczas spotkań noszą „kloubki“ zawieszone na szyi jako talizmany 
i smybole starej tradycji.

W każdą podróż potrzebujecie zabrać coś z sobą. Człowiek już przed tysiącami lat zawieszał sobie rze-
czy w worku na plecach lub przez ramię, by mieć wolne ręce. Worek z paskami jest do dnia dzisiejszego 
najpowszechniejszym typem bagażu. Może to być najzwyczajniejszy płócienny worek ze sznurkami przy-
wiązanymi na rogach lub nowoczesny, uszyty według najnowszej mody plecak dopasowany do linii pleców 
z pasem opinającym biodra i zamykaniem na rzepy. W Karkonoszach górale wpadli juz dawno na pomysł 
jak wygodniej przenosić ciężkie ładunki nierzadko nie małych rozmiarów. Worek lub bezpośrednio ładunek 
przymocowali do drewnianej ramy z szerokimi parcianymi pasami, która lepiej przylegała do pleców a co 
najważniejsze przesuwała środek ciężkości bagażu nad ramiona. W ten sposób powstały karkonoskie 
drewniane nosidła zwane „krosnami“. Na takich nosidłach górale co najmniej od XVII wieku znosili z trudno 
dostępnej Małej Upy wydobytą rudę żelaza i wypalony węgiel drzewny do hut w Kowarach oraz do miejsco-
wości zwanej dzisiaj Pec pod Śnieżką. Nosidła były również niezbędnym narzędziem pracy wielu pokoleń 
miejscowych przemytników, którzy na przykład przez Sowią przełęcz przemycali pod osłoną nocy lub złej 
pogody na sąsiedni Śląsk sery i masło przynosząc w drodze powrotnej nawet stukilogramowe ładunki 
sacharyny, tytoniu, gorzałki lub nafty. Na początku rozwoju turystyki w XIX wieku potrafili górale wynieść 
na nosidłach majętną turystkę z Przełęczy Okraj aż na Śnieżkę. Ale najczęściej używali górale drewniane 
nosidła przy codziennych zajęciach. W Małej Upie i najprawdopodobniej w innych częściach Karkonoszy 
wschodnich znane były trzy typy takich drewnianych plecaków. Znane są nam tylko ich niemieckie nazwy; 
nazwy czeskie pozostają jak do tej pory nie używanymi tłumaczeniami, które zaproponował góral Friedrich 
Kneifel z Janových bud.

Najpowszechniejszymi nosidłami były zwykłe „Leiterhocke“, czyli nosidła drabinkowe składające się  
z ramy z jesionowego drewna wypełnionej lekkimi i cienkimi deseczkami z drewna klonowego lub świer-
kowego. Ładunek przywiązywało się do płaskiego nosidła sznurem konopnym z „kloubkiem“ dokładnie 
pod określonym kątem tak, aby środek ciężkości na przykład beczki z piwem ważącej dziewięćdziesiąt 
kilogramów znajdował się tuż nad ramionami tragarza. Właśnie ten typ nosideł używali Koppntrégrzy, czyli 
tragarze wynoszący ładunki na Śnieżkę. Ładunki o dużych rozmiarach zarówno mężczyźni jak i kobiety 
przywiązywali na nosidła zwane „Kopfhocke“, czyli nosidła nadgłowowe. Z ramy spoczywającej na plecach 
sterczała wysunięta do przodu półka umożliwiająca wysunięcie np. wielkiej kopy siana jak najdalej do przo-
du. Dawniej koszono łąki i znoszono siano nawet w najwyższych partiach Małej Upy - górale suszyli siano 
nawet na zboczach Śnieżki. Umieszczenie na nosidłach tamtejszej krótkiej trawy nie było zadaniem łatwym. 
Każdą kępkę tamtejszej twardej trawy skręcali w snopek i układali na nosidłach. Po godzinie wiązania su-
cha trawa tworzyła coś, co przypominało sprasowaną kostkę siana, którą sznur mocno przytrzymywał na 
nosidle aż do chałupy gospodarza. Dobrze zapakowana fura potrafiła ważyć aż 80 kilogramów. Niekiedy 
część nosidła wystającą nad głową wykorzystywano do noszenia drewna na opał. Głównie kobiety i dzieci 
używały dziś najbardziej znany typ nosideł zwany „Sesselhocke“. Często służyły jako bagaż osobisty, kiedy 
na małą półkę przywiązano worek lub drewniany kufer. Na tych nosidłach kobiety znosiły w dolinę bańki  
z mlekiem lub skrzynki z wyprodukowanymi serkami lub masłem. Ponieważ mają jednak nisko umieszczony 
środek ciężkości nie nadawały się do przenoszenia cięższych ładunków. 

Na korytarzu lub w drwalni każdej chałupy w Małej Upie zawsze wisiało po kilka nosideł. Każdy członek 
rodziny miał swoje w tym również trochę starsze dzieci. Gospodarz potrzebował ich parę typów. Przy miej-
scu zbiorczym baniek z mlekiem, przed gospodą lub sklepem kolonialnym można je było ujrzeć oparte  
o ścianę lub wbite w śnieg. Dlatego nie zdziwi nas fakt, że niemalże na każdym nosidle w Małej Upie jest wpi-
sane nazwisko właściciela. Obecnie nosidła są ozdobą wnętrz hoteli i schronisk oraz chałup górskich. Ale 
jak na razie tylko na naszej ekspozycji w Małej Upie oraz w gospodzie Na Peci prezentowane są obok siebie 
wszystkie trzy typy nosideł z poprawnie zawiązanymi paskami. Przyglądając się staremu wyświechtanemu 
drewnu uświadamiamy sobie, ile tego przeniosły i jak bardzo przy tym ich właściciele się natrudzili.

Nosidła drabinkowe (po lewej stronie) i nadgłowowe wiernie wyobraził J. K. Hoser już w 1803 roku.
Tragarze na Śnieżkę używali nosidła drabinkowe z wysoko umieszczonym środkiem ciężkości.
Nosideł krzesełkowych używano w Małej Upie do noszenia baniek z mlekiem. 

Centrum Informacjyne Mała Upa
Na Pomeznich Boudach (Przełęcz Okraj) zostanie już latem 2003 roku 
otwarte nowoczesne cetrum informacyjne. Centrum oferuje bieżące in-
formacje o miejscowości, o bazie noclegowej, o trasach turystycznych, 
o wyrunkach narciarskich, o akcjach kulturalnych w miejscowości  
i okolicy. W centrum znajduje się stoisko z pamiątkami, pocztówkami, 
mapami, przewodnikami i publikacjami o Karkonoszach. Na miejscu 
jest również kantor. Przed samym obiektem można na chwilę zapar-
kować. W budynku centrum wkomponowany jest również przystanek 
autobusów. 

Odwiedzając centrum warto obejrzeć ekspozycję poświęconą 
historii miejscowości. Fotografie i eksponaty mapują najważniejsze 
wydarzenia w historii osady górskiej. Najbardziej rzucającym się  
w oczy eksponatem jest najlepiej zachowany jeden z trzech silników 
samolotu niemieckiego Junkers 52, który podczas II wojny światowej 
rozbił się w masywie Śnieżki. Wyprodukowany był podczas wojny przez 
firmę BMV. Łącznie ma dziewięć dwugłowicowych walców - jeden jest 
odłamany i dlatego można popatrzeć na duży tłok i komorę spalania. Do 
silnika o średnicy 150 cm dla łatwiejszego wyobrażenia sobie wielkości 
samolotu przymocowany jest kontur śmigła. Jak wyglądał cały samolot 
- najpowszechniej używany samolot transportowy niemieckiej Luftwaffe 
można się przekonać na wystawionym modelu wykonanym w skali  
1:72. Na świecie lata już tylko jedna maszyna tego typu. Jej właścicie-
lem jest pewien Szwajcar. Korozja, której podległy stalowe i aluminiowe 
fragmenty silnika przypomina, że silnik podobnie jak i reszta wraku sa-
molotu przez całych ponad 53 lat leżał na zboczu Śnieżki.

Hala sportowa na Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy)
Zaledwie parę metrów od przejścia granicznego nn Przełęczy Okraj  
w styczniu 2004 roku spółka akcyjna SPORT MALÁ ÚPA odda do użyt-
ku sportową halę wielofunkcyjną Sportcentrum Malá Úpa. Hala sporto-
wa i część rozrywkowa otwarta będzie dla publiczności codziennie od 
9:00 do 23:00. W części sportowej znajduje się kort tenisowy, boisko 
do salowej piłki nożnej, do siatkówki, siatkówki nożnej oraz do koszy-
kówki. Do dyspozycji goście mają również kort ricochetowy, saunę, ką-
piele z podwodny masażem, siłownię i sportbar. Ponadto Sportcentrum 
dysponuje dziesięcioma apartamentami typu francuskiego dla sześciu 
lub czterech osób posiadającymi własną kuchnię, toaletę i prysznic. 

Przegląd usług narciarskich
Główne centrum narciarskie Przy kościele (U kostela) 
znajduje się w Małej Upie przy Rennerových boudách. 
Oferuje wyciągi narciarskie o długości 1000, 400 

i 300 m czynne od 9:00 do 16:00. Główna trasa zjazdowa jest sztucz-
nie zaśnieżana, obecnie zastosowano działa śnieżne o większej mocy, 
które w krótszym czasie potrafią pokryć śniegiem większą powierzch-
nię. Do wspomnianego ośrodka można dojechać skibusem. Rozkład 
jazdy znajduje się na każdym przystanku. Skibusy jeżdżą od godz. 8:30 
(9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 13:10) do 13:50 wyjeżdżając ze Spa-
lonego Młynu i zatrzymując się na przystankach: U dolu, przy wyciągu 
Hýbnerka, na Pomezních Boudách (Przełęcz Okraj), a jeżeli warunki 
śniegowe na to pozwalają jeździ inny skibus dalej do Nowych Domków 
aż do Rennerovych boud. W dół zjeżdżają po tej samej trasie. Po trasie 
Przełęcz Okraj - centrum narciarskie skibus jeździ znacznie częściej. 
Inny skibus jeździ na trasie Przełęcz Okraj - Pec i z powrotem. Wyjeżdża 
o 9:00, 11:00 i o 15:30. A ponieważ się nigdzie nie zatrzymuje przejazd 
z Małej Upy do największego centrum sportów zimowych w Karko-
noszach wschodnich trwa zaledwie 20 minut. Z powrotem wyjeżdża  
o godzinie: 10:30 i o 15:00.. Wszystkie skibusy są za darmo. (Uwagi  

We wrześniu 2003 r. Izba Poselska 
Parlamentu RCz zatwierdziła emble-
mat gminy Mała Upa zaprojektowany 
przez znawcę heraldyki Arnošta Droz-
da. Emblemat zawiera najważniejsze 
motywy charakteryzujące górską 
miejscowość: górę Śnieżkę, kościół 
św. św. Piotra i Pawła , rzekę Małą Upę 
i czystą przyrodę, którą symbolizuje 
zielone tło. Dwie skrzyżowane siekie-
ry przypominają drwali, którzy w XVI 
wieku miejscowść założyli. Pozostaje 
tylko dodać, że kościół małoupski 
jest najwyżej położonym kościołem w Republice Czeskiej, podobnie jak 
Śnieżka najwyższą górą. Dlatego nie brakuje ich na emblemacie Małej 
Upy. 

i wnioski dotyczące trasy Trutnov - Przełęcz Okraj - Pec : tel.: 777 210 
207, trasy Przełęcz Okraj - U kostela tel.: 608 476 112).

Nie daleko Przełęczy Okraj jest czynny wyciąg narciarski Czarna 
Woda (Černá Voda) o długości 200 m. Czynny jest od godz. 9:00 
do 17:00. O ile warunki na to pozwalają czynny jest i wieczorem od 
19:00 do 21:00. Znakomity dla szkolnych kursów szkoleniowych. Przy 
wyciągu jest bufet. Na Nowych Domkach znajduje się wyciąg Michaela 
- o długości 300 m, czynny od 9:00 do 16:30. Wieczorem od 19:00 do 
21:00. W Smrčí są dwa wyciągi, U dolu jest wyciąg Karel o długości 
270 m - miejsce kontaktowe szkoły narciarskiej. W miejscu zwanym Za 
větrem jest czynny wyiąg Telecom o długości 220 m, na Rotterovych 
boudach wyciąg Majka - o długości 400 m; wszystkie trzy są czynne 
od 9:00 do 16:00 a od 15.2. do 17:00. Po uprzednim uzgodnieniu 
kursy narciarskie mają zniżkę. Kolejnym wyciągiem publicznym jest 
Hýbnerka przy głównej szosie tuż przy Przełęczy Okraj; długość - 
300 m, stosowny do nauki jazdy na nartach również dla małych dzieci. 
Czynny od 9:00 do 16:00. Wypożyczalnia kompletnego wyposażenia 
narciarskiego i sani czynna jest w restauracji U kostela w Dolnej Małej 
Upie od 8:00 do 17:00.

Na Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy) ma swój początek lub koniec re-
gularnie utrzymywana trasa narciarska do biegania zwana Karkonoską 
trasą narciarską (str. 19).

Centrum Informacyjne Malá Úpa, Horní Malá Úpa 129 (Kod Poczt. 
542 27), tel., fax: 499 891 112, e-mail: info@malaupa.cz, czynne jest 
codziennie od 3:30 do 17:00. Znajomość języka niemieckiego i angiel-
skiego, www.info.malaupa.cz.

Kamera panoramiczna na trasie zjazdowej centrum narciarskiego  
U kostela na wysokości 1108 m n.p.m. informuje o aktualnych warun-
kach atmosferycznych panujących nie tylko w samej Małej Upie. Dzięki 
ustawieniu kamery jest dobrze widoczna sytuacja na grzbietach gór  
z samą Śnieżką włącznie. Dlatego przez cały rok codziennie na pod-
stawie bezpośredniej transmisji na ČT2 od godz. 7:55 do 8:30 można 
sobie w Małej Upie zaplanować wyprawę na szczyty gór. 
Szczegółowe informacje o Małej Upie udostępnione są na internecie 
pod adresem http://www.malaupa.cz lub pod adresem centrum infor-
macyjnego www.info.malaupa.cz. Wiadomości sportowe i turystyczne 
odnoszące się do Małej Upy znaleźć można również na teletekście na 
ČT1 i ČT2 pod hasłem Panoráma - wiadomości z gór na str. 192-3.
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PEC POD ŚNIEŻKĄPOLECAMY
DOBRE USŁUGI

Pensjonat Nikola
W samym centrum miejscowości Pec pod Śnieżką przy głównej drodze prowadzącej do centrum narciarskiego 
znajduje się nowy pensjonat rodzinny Nikola. Pensjonat dysponuje 12 dwuosobowymi pokojami oraz apartamentem. 
Wszystkie pokoje gościnne posiadają własne urządzenia sanitarne, telewizor, lodówkę i mały sejf. Stylowa jadalnia  
z barem zachęca do przyjemnego spędzenia czasu i skosztowania typowo czeskiej kuchni i codziennie świeżo upie-
czonych ciast. Noclegi można zamówić razem z częściowym wyżywieniem. W zimie można założyć narty tuż na progu  
i zdjąć je dopiero po powrocie po całym dniu spędzonym na najlepszych trasach zjazdowych. W pobliżu pensjonatu 
mieszczą się wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. A po nartach lub po dłuższym spacerze górskim przyjemnie oświeży  
i zagrzeje sauna lub solarium, w sali gier jest również ping-pong. Pensjonat ma własny parking czynny przez cały rok.
Pensjonat Nikola, Pec pod Sněžkou, Kod Poczt. 542 21, właścicielka: Alena Novotná, tel. 00420 499 736 151, fax: 
499 736 251, e-mail: nikola-pec@volny.cz, www.nikolapec.cz, znajomość języka niemieckiego.

Pensjonat Weronika
Nowy pensjonat Weronika znajdziecie w środku miejscowości Pec pod Śnieżką w dolnej części zbocza Velká Plaň przy 
skrzyżowaniu dróg do wyciągów narciarskich, hotelu Horyzont i do głównej ulicy. Nowoczesny obiekt oferuje 22 miejsca 
noclegowe z częściowym wyżywieniem w dwu-, trzy- i czteroosobowych pokojach z toaletą i łazienką oraz TV satelitarną 
(z możliwością dostawienia łóżka). Z restauracji na planie półkola z wielkimi oknami i tarasem roztacza się panoramiczny 
widok całej miejscowości z okolicznymi górami i terenami narciarskimi. Specjalnością zakładu są twarogowe knedle 
owocowe z bitą śmietaną i nadziewane placki ziemniaczane. Popołudniami i wieczorami przychodzą tu goście na lekkie 
kolacje, lody, piwo i inne napoje. Goście pensjonatu mają zapewnione śniadania i kolacje. Stąd mają goście łatwy  
i szybki dostęp do wszelkich zimowych i letnich atrakcji miejscowości ze świetnie wyposażonym w urządzenia spor-
towo-wypoczynkowe (pływalnia, sauna itp.)hotelem Horyzont włącznie. W bezpośrednim sąsiedztwie pensjonatu jest 
dwustumetrowy wyciąg narciarski z oślą łączką a we wspomnianym hotelu przez cały rok czynne jest centrum sportowe  
z krytym basenem, whirlpoolem, sauną, solarium, squashem, ricochetem, fitness centrum, kręglami itp. Również niedale-
ko znajdują się dwa korty tenisowe, szkoły narciarskie oraz wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. W samym pensjonacie 
czynna jest wypożyczalnia rowerów górskich. Obiekt ma własny parking. 
Pensjonat Weronika, Pec pod Sněžkou, nr 309, Kod Poczt. 542 21, kierownik: Petr Baláček, tel.: 00420 499 736 
135, fax: 499 736 134, , tel. kom. 00420 608 281 321, e-mail: veronika.pec@centrum.cz, www.veronika-pec.cz. 
Znajomość języka niemieckiego.

Hotel Krokus
Hotel Krokus stoi w centrum miasteczka Pec pod Śnieżką, oferuje noclegi ze śniadaniem lub ze śniadaniem i kolacją w 17 
pokojach dwuosobowych z toaletą i prysznicem. W niektórych można przygotować trzecie miejsce tzw. dostawkę. Jeden 
pokój na parterze jest przystosowany do przyjęcia gości na wózkach. Śniadania i kolacje są podawane gościom w jadalni, 
która po kolacji może służyć jako świetlica albo salon. Hotel ma własny parking a opłata parkingowa jest wkalkulowana 
w cenę noclegu. Pokoje można rezerwować pocztą elektroniczną lub telefonicznie w recepcji hotelowej codziennie od 
9:00 do 21:00. Restauracja z bardzo szerokim wyborem dań i kawiarnia z własnym wypiekiem ciast czynna jest od 9:
00 do 22:00 godz. Latem restauracja ulega poszerzeniu o taras. W hotelu znajduje się automat bankowy. Oferta letnich 
programów zawarta jest w biuletynie informacyjnym znajdującym się w recepcji hotelu, zawierającym przegląd ciekawych 
miejsc w szerokim sąsiedztwie. W zimie do cetrum narciarskiego dostaniecie się skibusem, którego przystanek znajduje 
się w zaledwie 150 metrowej odległości od hotelu lub skorzystacie z wyciągu dojazdowego. Z powrotem można zjechać 
na nartach niemalże na sam próg hotelu.
Hotel Krokus ***, poczta Pec pod Sněžkou, nr 189, Kod Poczt. 542 21, właściciel: inż. Miroslav Kopecký, 
tel. 00420 499 896 961, fax: 499 896 962, e-mail: hotel.krokus@iol.cz. Znajomość języka niemieckiego  
i angielskiego.

Stara i nowa Renerovka
Między kościołem małoupskim a ośrodkiem narciarskim stoją w odległości zaledwie 250 metrów od siebie dwa schro-
niska górskie tzw. boudy o tej samej nazwie: Renerovka. Oferują usługi na najwyższym poziomie.Nowa - nowoczesna 
Renerovka, wybudowana pod nadzorem dobrego architekta, może się pochlubić parametrami hotelowymi i szerokim 
zapleczem umożliwiającym gościom realizować najróżniejsze formy aktywnego wypoczynku. Doskonałym miejscem do 
lektury jest zaszklona hala z wyjściem na taras, przy barze jest sala bilardowa, w innej sali można posłuchać muzyki 
i tańczyć a w jeszcze innym pomieszczeniu mają dzieci swój kącik do zabaw. Przyjemne wnętrze kameralnego klubu 
kusi do posiedzenia przy kominku. W saunie dla 4 - 5 osób jest również pomieszczenie do odpoczynku oraz basen  
z masażem podwodnym dla całej rodziny. Odważniejsi mogą schłodzić się w śniegu inni mogą polewać się zimną wodą  
z wiadra. Obok recepcji połączonej z barem znajduje się jadalnia z wyjątkowo pięknym widokiem. Nad klinem zaleśnionej 
doliny wznosi się majestatycznie Śnieżka. Uroku widokowi dodaje również sylwetka miejscowego kościółka. Podobny 
widok roztacza się ze wszystkich dwu- i trzyosobowych pokojów z możliwością dostawki. Wszystkie mają nowoczesne 
zaplecze oddzielone małym przedpokojem z szatnią. Schronisko oferuje również apartament z dwoma sypialniami. 
Stara Renerovka zachowująca bardziej turystyczny charakter oferuje noclegi tańsze, ale zarazem mile zaskakauje gości 
nowoczesnością wyposażenia. Tutaj również jest sauna a ponadto solarium. Renerovki oferują pobyty z wyżywieniem 
półdziennym lub pełnym - śniadania typu szwedzkiego stołu a kolacje według menu. Jeść można również na tarasie.  
W lecie również na tarasie czynny jest bufet sałatkowy. Na specjalną uwagę zasługuje kolekcja bardzo dobrych win  
z winnic Kovacz na Morawach. 
Schronisko górskie Renerovka ** w Małej Upie, nr. 91 i nr 93, właścicielka Jaroslava Olivová, tel., fax: 00420 
499 891 108, tel. 499 891 200, 499 891 117, e-mail: oliva@pvtnet.cz, www.renerovka.cz, znajomość języka nie-
mieckiego.

ZIMOWY TYDZIEŃ POD ŚNIEŻKĄ
Większość przyjeżdżających do miasteczka Pec pod Śnieżką oraz do jego części zwanej Wielka Upa tak czyni ze względu na narciarstwo zjazdo-
we. W roku bieżącym czekają na Was w centrum narciarskim SKI Pec oraz na trasach zjazdowych Portášky przyjemne niespodzianki w postaci 
nowych instalacji do sztucznego zaśnieżania i nowego wyciągu narciarskiego w najwyższej partii zbocza. Być może dacie się namówić na zmianę 
tradycyjnego programu. Oto kilka propozycji.

1. Dzień:   Rozejrzeć się warto od razu w pierwsze popołudnie po przyjeździe. Na pewno warto dowiedzieć się jakie warunki oferują po-
szczeólne wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, szkoły narciarskie i kantory. Tam zaoszczędzicie, gdzie indziej wybierzecie lepsze 
usługi. W punktach informacyjnych otrzymacie cenniki poszczególnych ośrodków narciarskich, rozkłady jazdy skibusów i wyciągów 
podobnie jak i przegląd programów kulturalnych na cały tydzień w całym regionie.

2. Dzień:   Na najwyższą górę Śnieżkę wybierzcie się w pierwszy nadający się ku temu dzień - na drugi tak ładny dzień możecie czekać
daremnie. Kiedy nie dmucha silny wiatr kolejka linowa jećździ aż na sam szczyt Śnieżki. Jeżeli macie zamiar dalej iść pieszo lub 
wrócić piechotą uważajcie bardzo na zlodowaciałą drogę. W okresie „szklanych gór“ niebezpieczeństwo poślizgu i zsunięcia się 
w doliny jest największym zagrożeniem zimowych Karkonoszy. Szczególnie niebezpieczne odcinki Pogotowie Górskie zamknie 
tabliczkam i informującymi o groźbie - prosimy o przestrzeganie tych zakazów we własnym interesie. Droga ze Śnieżki przez Obří 
důl bywa zamknięta prawie zawsze, niekiedy również zielony szlak turystyczny Růžohorky - Pec. Wtedy trzeba zejść lub zjechać na 
saniach szlakiem żółtym (Šramlem) do Wielkiej Upy i dalej do miejscowoóci Pec. 

3. Dzień:   Wieczór na szczytach bywa romantyczną przygodą. Po jasnym mroźnym dniu warto zostać po zamknięciu wyciągów w którymś
z wysoko położonych schronisk. Od górnych stacji Portášek, Zahrádek i Hnědego Vrchu dotrzecie do nich na nartach bez trudu. 
Przed zapadnięciem zmroku wyruszcie pomału w drogę powrotną. O ile o tej porze jeszcze w górach nie byliście zaskoczy was 
cisza i spokój oraz piękno zachodzącego słońca. Najładniejsze zakątki znajdziecie wokół Liščí hory i Śnieżki. Polecamy schronisko 
Růžohorky pięknie położone i z wyśmienitą kuchnią w oryginalnej gospodzie górskiej.

4. Dzień:   Program wypoczynkowy można spędzić w Sportcentrum Horizont, gdzie z całą pewnością coś dla siebie wybierzecie z bogatej 
oferty usług (str. 10). Mówi się, że trzeci dzień pobytu w górach jest najlepszym dniem do zmiany programu. Piechotą lub na biegów-
kach można dotrzeć do farmy górskiej Davida Sosny na Valšovkách nad Wielką Upą, gdzie można wypić mleczne produkty własnej 
produkcji lub bardziej ostre mleko niedźwiedzie. Jeżeli macie ochotę zapoznać się z malarstwem Borisa Jirků zajrzyjcie do galerii 
Veselý výlet. I nie zapomnijcie w porę wysłać pocztówki do przyjaciół tak, aby je dostali przed waszym powrotem. A wieczorem 
możecie w Wielkiej Upie zorganizować sobie turniej w bowlingu w barze Koule-Ball.

5. Dzień:   Warto również wybrać się na biegówki. Być może jeszcze nigdy albo już bardzo dawno wybraliście się na przejażdżkę na
biegówkach. O ile nie macie własnych - w wypożyczalni ich macie dosyć do wyboru. Nad miastem przez Zahrádky i Lučiny prowadzi 
główna Karkonoska Trasa Narciarska, ale utrzymywane są i inne trasy. Do łatwych tras należy ta, której początek jest na rynku,  
a która dalej biegnie przez Šimonovą stráň na zboczu Portášek, ku schronisku (boudzie) Jana i dalej do Spálenego Mlýna. Z powro-
tem można skorzystać ze skibusu. Najlepsze trasy znaleźć można w okolicy i na Czarnej Górze (Černá hora) - droga powrotna do 
miejscowości Pec wiedzie po szerokiej leśnej drodze przez Veberove i Javoří boudy.

6. Dzień:   By dowiedzieć się czegoś nowego wybierzcie się do niedawno zmienionego muzeum ekologicznego Obří důl - skarbiec
Karkonoszy. Znajduje się przy wejściu do najbardziej znanej tutejszej doliny. Pokażcie swym dzieciom jak kształtowała się tutejsza 
cenna przyroda i dlaczego Karkonosze są parkiem narodowym. Spacer w spodniej części doliny aż ku kapliczce pozwoli uzupełnić 
nabyte wiadomości ładnymi widokami Śnieżki, kotłów lodowcowych Studničnej hory. Na parkingu przy kapliczce można w pogodne 
dni wsiąść do sani ciągniętych przez konie, by przejechać się przy dzwonieniu dzwoneczków na końskiej uprzęży trasą ku kolejce 
linowej lub do Wielkiej Upy.

7. Dzień:   Dobra kolacja. Udany urlop godzi się zakończyć bardziej uroczystą kolacją w przytulnym zakładzie gastronomicznym. Większość 
restauracji ma przyjemne i kameralne wnętrza, znakomitą kuchnię i przyjemny personel. O ile sami nie możecie czegoś odpowiedniego znaleźć 
wystarczy spytać w miejscu zamieszkania lub bardziej doświadczonych gości. Rezerwacja stolika w sezonie na pewno zaoszczędzi dużo czasu i 
pomnoży komfort uczestników kolacji.

 
Program na Święta Bożego Narodzenia
Po wielu latach msza bożonarodzeniowa zostanie odprawiona w wigilię Bożego Narodzenia o godz. 21:00 w kaplicy w Pecu pod Śnieżką.  
W kościele wniebowzięcia Panny Marii w Marszowie Górnym Msza Północna rozpocznie się o godz.22:30. Natomiast Tradycyjny koncert orga-
nowy w kościele w Wielkiej Upie rozpocznie się 27 grudnia o godz. 17:00. Mistrz koncertowy organista Martin Matysek wraz z Jiřím Kábrtem 
(skrzypce, vocal) zagrają pierwszą część Czeskiej Mszy Bożonarodzeniowej Jana Jakuba Ryby, Czeską muzykę bożonarodzeniową Adama Mich-
ny z Otradovic, utwory Johana Sebastiana Bacha i kolędy. Jednakowy program zostanie zaprezentowany 28 grudnia o godz. 19:30 w kościele  
w Marszowie Górnym a 29 grudnia w Małej Upie.

Dzień powszedni pod Śnieżką 
W 1961 roku znany później autor filmów dokumentalnych Jan Špáta nakręcit krótkometrażowy film o ludziach zamieszkujących Pec pod Śnieżką  
i Wielką Upę. Veselý výlet we współpracy z kinem Vlast w uzdrowisku Janské Lázně zaprosił autora na specjalną projekcję. We wtorek 20 stycznia 
2004 r. od godz. 19:00 autor scenariuszy, operator filmowy i reżyser w jednej osobie będzie obecny przy projekcji wspomnianego dokumentu. 
Podzieli się z gośćmi wspomnieniami związanymi z powstaniem tego filmu. Mówić będzie również o czterech kolejnych przygotowanych już filmach 
krótkometrażowych. Na starych ujęciach ujrzymy gajowego Františka Kolína karmiącego jelenie przy Wielkich Tippeltovych boudach, pracę obsłu-
gi kolejki linowej oczyszczającą liny kolejki od namarzniętego lodu tuż pod szczytem Śnieżki, zwożenie drewna na saniach „rogatkach“ kierowanych 
przez starych drwali Liboriusa Hampela i Ludwiga Häringa, kominiarza i narciarza Antoniego Porubskiego, listonosza na nartach Josefa Vyskočila  
i innych. Same znane postaci górskiego miasteczka. Jan Špáta przywiezie ponadto takie filmy jak: Respice finem (losy starych kobiet wiejskich), 
Hallo Satchmo (wizyta Luise Armstronga w Pradze), Kochamy życie (trochę inne spojrzenie na Spartakiadę) oraz Żyjcie dla szczęścia (o wyjątkowo 
przedsiębiorczych ludziach w jednej z wiosek wschodnioczeskich).
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URZĘDY POCZTOWE 

Uniwersalna informacja w postaci SMS oznajmująca, że ktoś ze znajomych 
dokądś dotarł i czuje się nieźle mi nie przeszkadza, ale i nie zachwyca. 
Mogę się domyślać, że jednakową informację bez diakrytyki rozesłał na 
wszystkie adresy zakodowane w jego telefonie komórkowym i że o mnie 
sobie przypomniał zaledwie na trzy pikosekundy zanim przycisnął właściwy 
klawisz. Tym większą radość sprawia mi pocztówka pokazująca mi miejsce, 
gdzie znajdują się przyjaciele - a jeżeli towarzyszy temu miły tekst, grzeje 
mnie to w sercu. Więc nie wahajcie i zróbcie taką samą radość swym bliskim 
posyłając im spod Śnieżki ładną pocztówkę. Przed wami uczyniły tak tysią-
ce i tysiące ludzi a ich wiadomości z gór oprócz wiadomości dla przyjaciół 
dostarczają dzisiaj cennych informacji o czasach, w których żyli (patrz str. 
27). Sprzedawcy oferują szeroki wybór pocztówek krajoznawczych, humo-
rystycznych, historycznych (przedruki), krajoznawczych, etnograficznych, 
ręcznie malowanych, artystycznych i innych. W centrum informacyjnym 
Veselý výlet jest ich do wyboru aż 150. Potem już wystarczy tylko wymy-
śleć ciekawy tekst, nalepić znaczek i idąc na spacer wrzucić widokówkę 
do skrzynki pocztowej lub zanieść na pocztę. W miasteczku są czynne od 
poniedziałku do piątku dwie poczty: w centrum miejscowości Pec (542 21) 
od 8:00 do 12:00 i od 13:00 do 16:00 oraz przy kościele w budynku byłej 
szkoły w historycznej części Wielkiej Upy (542 22) czynna od 8:00 do 12:
30 a w środy od 13:00 do 16:00.

W 1997 roku sekretarz Towarzystwa Zamkowego Aichelburg Milan Vích 
znalazł na strychu szkoły w Wielkiej Upie zasuniętą za belką fotograficzną 
szklaną tabliczkę negatywową z atelieru miejscowego fotografa Johanna 
Bönscha. Dzięki spostrzegawczości Milana ożył po dziewięćdziesięciu la-
tach w pełnym składzie zespół pracowników ówczesnego Wielkoupskiego 
Cesarskiego i Królewskiego Urzędu Pocztowego i Telegraficznego. Mieścił 
się pod kościołem w dużym domie nr 234 i jako każdy urząd państwowy 
oznaczony był dużym dwugłowym orłem carskim i tabliczką informującą 
o tym, kiedy jest czynny. Poza pocztą i telegrafem w budynku znajdowała 
się jeszcze centrala telefoniczna z kabiną telefoniczną oraz placówkę 
Państwowej Pocztowej Kasy Oszczędnościowej. Na cennej fotografii spo-
gląda z okna ku obiektywowi naczelnik poczty, który niekiedy na przesyłki 
oprócz pieczątki poczty dawał jeszcze pieczątkę własną : „Friedrich Preller 
K.k. Postmeister“. Poczta w Wielkiej Upie powstała 20 marca 1866 roku  
a Preller w niej pracował przez znaczną część jej austriackiej epoki. 
Kiedy sporządzano tę fotografię z pewnością jeszcze nie wiedział, że na 
jego miejscu zasiądzie siedząca na ławeczce jego podwładna aspirantka 
pocztowa Anna Richterová z Zielonego Potoku w miasteczku Pec. Po po-
wstaniu Czechosłowackiej Rrepubliki w 1918 roku urzędy centralne starały 
się obsadzić urzędy pocztowe, posterunki policji i zakłady pieniężne na 
terenach zamieszkiwanych przez mieszkańców mówiących po niemiecku 
urzędnikami czeskimi.   Dlatego zostało wydane zarządzenie, że naczelnik 
urzędu pocztowego musí umieć mówić dobrze po czesku. Anna wyszła za 
mąż za czeskiego członka straży granicznej, czyli celnika. Opanowała nowy 
język urzędowy mogła więc pełnić służbę państwową. Jak się jej współpra-
cowało z listonoszem Johannem Meergansem opartym o rower czy z kolegą 
Rudolfem Gottwaldem - tego już prawdopodobnie się nigdy nie dowiemy. 
Ale na czele Urzędu Pocztowego w Wielkiej Upie stała jeszcze Anna w 1930 
roku, kiedy to pocztę po okolicznych zboczach roznosili aż czterej listosze. 
Miejscowość Pec doczekała się otwarcia własnego Urzędu Pocztowego  
w dniu 17 sierpnia 1871 roku. Ekspedientem poczty w nowym urzędzie był 
przez ponad ćwierć stulecia Stefan Gleissner. Po nim tę pracę przejął jego 
syn Arnošt. Jednakże urząd trzeciej kategorii wydawał mu się za mały jak na 

W centrum turystyki i sportów zimowych Pec pod Śnieżką znaczną 
część korespondencji tworzą pocztówki. Pieczątka urzędu pocztowego 
nie tylko skasuje znaczek pocztowy, lecz również dostarczy adresatowi 
niekiedy bardzo ważne informacje o dacie a od 1918 roku także godzi-
nie wyekspediowania przesyłki. Z upływem czasu informacje zawarte  
w pieczątce pomagają identyfikować pocztówki i określać ich wiek. 
Urząd pocztowy pod Śnieżką w ciągu minionych 132 lat używał co 
najmniej 18 różnych pieczątek, filia w Wielkiej Upie o około pięć mniej. 
Pierwszą pieczątką były przesyłki stemplowane od 1871 do 1895 roku 
(1). W czasie sporządzenia załączonej fotografii stemplowano przesyłki 
w Wielkiej Upie pieczątką z dwoma kręgami ze skocznią i niemiecką na-
zwą miejscowości (2). Jeszcze sześć lat po powstaniu Czechosłowacji 
na pieczątce widniała przekręcona nazwa miejscowości górskiej PECR 
wywodząca się z fonetycznego zapisu nazwy niemieckiej  PETZER (3). 
W czasach Rzeszy adresat dowiedział się, że miejscowość znajduje się 
w Karkonoszach (4). Po II wojnie światowej ponad rok prowizoryczna 
pieczątka nie zawierała dokładnej informacji o dacie wysłania przesyłki 
(5). Za to w najgorszych latach komunizmu na pieczątce zmieścił się 
sztandar związków zawodowych a adresat dowiedział się, że „Góry są 
własnością pracujących“ (6). Kod Pocztowy przed nazwą urzędu poczto-
wego pojawił się w 1973 roku(7).

jego aspiracje więc odszedł na lepsze stanowisko w Górach Bystrzyckich. 
Dopiero Ida Herrmannová została w 1906 roku z okazji podwyższenia rangi 
urzędu nominowana na naczelnika poczty, ale nie dowiedziała się o tym, 
bowiem dekret nominacyjny posłany pocztą dotarł w góry kilka dni po jej 
śmierci. Posadę i funkcję odziedziczyła po niej Otýlia Herrmannová a po 
trzydziestu trzech latach jej syn Ernst. Urząd Pocztowy Pec pod Śnieżką 
przeprowadzał się trzy razy. Bardzo długo poczta mieściła się w starej 
chałupie przy ujściu Zielonego Potoka do Upy. Jednakże stałe zagrożenie 
urzędu powodziami skłoniło radnych osady przenieść w 1906 roku urząd 
na pięć lat do hotelu Śnieżka. W 1911 roku urząd zyskał dwa pomieszczenia  
w nowej drewnianej chałupie rodziny naczelnika poczty Otylii Herrmanno-
wej, gdzie się znajduje do dnia dzisiejszego (przy dworcu autobusowym).

MULDA, BRAMBERK I BOBÍ LOUKY
Historia dzisiejszych nazw poszczególnych miejsc i domów w miejscowości 
Pec pod Śnieżką nierzadko nie jest dłuższa niż sześćdziesiąt lat. O zmianie 
niemieckich nazw miejscowych w Karkonoszach na obecnie obowiązujące 
można by było napisać całą książkę. Dla uświadomienia sobie tej kwestii 
przyjrzyjmy się paru przykładom z obszaru centrum narciarskiego SKI Pec. 
Twórcy nazw czeskich nadawanych po roku 1945 z uwagi na wydarzenia II 
wojny światowej bardzo niechętnie nawiązywali do prastarych niemieckich 
nazw miejscowych. Pomimo tego, szereg spośród takich, które upamiętnia-
ły historyczne fakty przypominając okoliczności osiedlania poszczególnych 
miejsc w tłumaczeniu zachowali. Osady górskie i osamotnione chałupy 
często nazywały się według ich założyciela, który przyszedł do Karkonoszy 
w XVI wieku. Przykład spontanicznej zmiany nazwy znamy w odniesieniu do 
osady Berauerberg, czyli Vrch Berauera. Kiedy w 1945 roku przyszedł tutaj 
dobry gospodarz Václav Luczka, zachwycony pełnym romantyki pięknem 
tego zakątka Karkonoszy nazwał swój nowy dom a tym samym i całe zbo-
cze Severka. Odwrotnym przykładem może być próba zmiany nazwy Len-
zenbergu i Braunbergu. Jeżeli spytacie się miejscowych ludzi o drogę do 
Sokola lub do Slavii najprawdopodobniej nie potrafią wam pomóc. Zamiast 
nazwy Sokol przyjęła się nazwa Zahrádky a o projekcie by nazwać Hnědý 
Vrch Slávią przypomina już tylko tabliczka na jednej pięknej chałupce sto-
jącej pośrodku trasy zjazdowej. A przecież Bramberk jest najbardziej znaną 
przekręconą nazwą w miejscowości Pec pod Śnieżką. 

Mało który z narciarzy zdaje sobie sprawę z faktu, że nazwa ta wywodzi 
się z niemieckiej nazwy Braunberg, czyli Wierzchołek Brauna (Braunův 
Vrch). Zniekształcenie straciło bezpośredni kontakt z pierwotną nazwą, 
bowiem w słowie Bramberk trudno się dzisiaj można doszukać związku  
z oficjalną nazwą kolonii Hnědý Vrch. Osada zamieszkiwana przez drwali  
a licząca dziesięć chałup nazywała się tak nie od brązowego koloru, lecz od 
nazwiska rodziny pana „Brązowego“, czyli Brauna. Chcąc tłumaczyć nazwy 
dosłownie moglibyśmy mówić Szczyt Brązowego, ale prawdopodobnie 
jeszcze długo będziemy chodzić na narty na Bramberk.

Bodenwiesenbauden lub w miejscowym dialekcie Bohnwiesbauden (bo-
udy na łąkowym gruncie) jeszcze za czasów monarchii austrowęgierskiej 
czescy narciarze skrócili sobie na Bodenvisky. Później z tego utarły się 
Bobí louky. Przy czym pierwotna nazwa przypominała fakt założenia łąk na 
wysokim grzbiecie góry nie mając nic wspólnego z żadnym bobem do je-
dzenia ani z bobslejami. Obecna nazwa Lučiny historycznie i etymologicznie 

odpowiada nazwie pierwotnej, ale i tak nasi rodzice nie mówią inaczej niż: 
„tam na Bobich Łąkach“. Zniekształconą starą nazwę jeszcze długo przy-
pominało schronisko Bobi bouda. Jak do tej pory tej boudy nikt po pożarze  
w dniu 31 października 1999 roku nie odbudował. 

Jeden z twórców szczegółowego nazwosłowia miejscowości Pec pod 
Śnieżką, kronikarz i botanik Josef Šourek, jeszcze w 1959 roku przepraszał 
czytelników za to, że zamiast „poprawnej“ nazwy miejscowej Żłób używa 
równoprawnie starszą nazwę Mulda. Rozumiał bowiem, że gdyby starą  
i dobrze znaną nazwę niemiecką oślej łączki nie podał przynajmniej  
w nawiasie, mało kto by wiedział o jakim miejscu pisze. I w ten sposób 
Mulda została Muldą. Zmiana nazw schronisk górskich, poza tymi najbar-
dziej znanymi z tradycyjnymi nazwami czeskimi, nie było zadaniem łatwym. 
Stojąca nad Muldą bouda nosiła niemalże po indiańsku brzmiącą nazwę 
Koppenblickbaude, czyli bouda, z której jest widoczna Śnieżka. Od 1946 
roku Husova bouda przypomina Mistrza Jana Husa. Gospoda Stufenseit-
baude założona w XIX wieku dostała nazwę od nazwy zbocza Stufenseite, 
obecnie Vysoký Svah. Już 55 lat Żiżkova bouda nosi nazwę odsyłającą do 
innej znanej postaci dziejów czeskich. Trochę inaczej wyglądała historia 
zmiany nazwy chałupy Braunbergbaude, czyli boudy na Brązowym Szczy-
cie (Hnědý Vrch). Miała przypominać o kompozytorze Bedřichu Smetanie, 
ale z upływem czasu utrwaliła się jej uproszczona nazwa Smetánka. Tylko 
starsi ludzie pamiętają, że jej nazwa nie odnosi się do śmietany w kawie ani 
do żółtego kwiatka. 

Ciekawostką jest również fakt, że pierwotna niemiecka nazwa miejsco-
wości Pec, pisana wówczas Petzer a wymawiana Pecr, miała najprawdopo-
dobniej swoje źródła w czeskim słowie pec, które zostało zniekształcone 
chyba już w XVI wieku. Było odbiciem początków kolonizacji tutejszych 
okolic, kiedy to hutami przetapiającymi rudy nad brzegami Zielonego Potoku 
zarządzali urzędnicy z głębi ziemi czeskich. Jest to chyba jedyna i na pewno 
najbardziej znana niemiecka nazwa miejscowa zachowująca w dolinie pod 
Śnieżką pierwotniejszą nazwę czeską.

Fotografię z 1959 roku ówczesny narciarz opisałby jako widok z Bobich Łąk 
przez Muldu na Bramberk. 
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SPORT, WYPOCZYNEK I ROZRYWKA ZIMĄ 
Hotelu Horizont trudno nie zauważyć - oprócz noclegów oferuje aktywny 
program jako uzupełnienie programu narciarskiego bądź też jako samo-
dzielny program całodzienny.Do hotelu należy również Centrum Sportowe 
Horizont dostępne nie tylko dla gości hotelowych. By dotrzeć do samo-
dzielnej recepcji Centrum Sportowego należy przejść przez główny hall 
hotelowy. Doświadczeni pracownicy centrum pod kierownictwem Arnošta 
Hytycha posłużą zainteresowanym radą i pomogą skomponować opty-
malny uszyty „na miarę“ program ćwiczeń oraz czasowy harmonogram 
określający ile czasu jakiemu ćwiczeniu należy poświęcić. W recepcji 
można sobie zamówić osobiście lub telefonicznie konkretny termin.  
W trakcie głównego sezonu zamówienie sobie masażu i usług fizjoterapeu-
tycznych jest konieczne. Już przy samym wejściu należy się zdecydować 
na suchy lub mokry program i stosownie do podjętej decyzji wchodzi się 
do Centrum przez suchą lub mokrą szatnię. W pierwszej części Centrum 
znajduje się basen z silnym prądem wody i masażem wodnym. Pływanie 
umila widok zaśnieżonych gór. Ponadto jest tutaj jeszcze mały basen  
z wodnym masażem dla siedmiu ludzi, solarium i sauna z basenikiem do 
schłodzenia się i pomieszczeniem dla odpoczynku. 

Dwa korty ricochetowe i jeden squashowy w suchej części centrum 
sportowego należą do najlepszych w Czechach. Podczas intensywnego 
treningu grający doskonale psychicznie odpoczywają w czym pomaga im 
również konieczność całkowitego skupienia ich uwagi na piłeczce. Poza 
normalnymi trenigowymi grami odbywają się tutaj regularnie oficjalne 
turnieje. W zimie 2004 w hotelu Horizont już po raz piąty odbędzie się kra-
jowy finałowy turniej - Ogólnokrajowe Mistrzostwa Ricochetowe. Regular-
nie przyjeżdżają tutaj na treningi czołowi krajowi championi tego sportu, 
tacy jak Miloš Pokorný czy Jan Veselý junior. Znacznie spokojniejszym 
zajęciem bywa ćwiczenie na jedenastu typach urządzeń wzmacniających. 
Każdy zestaw urządzeń nastawiony jest na rozwijanie innej grupy mięśni. 
Ludzie lubujący się we współzawodniczeniu z pewnością skorzystają  
z możliwości zmierzenia swych sił na symulatorze wioślarskim. O ile uda 
się komuś pokonać rekord hotelu dostaną napoje za darmo. Salę ćwiczeń 
z lustrzaną ścianą wykorzystują również ćwiczący aerobik, do których 
mogą przyłączyć się zainteresowani. Bardziej dla rozrywki niż dla sportu 
wykorzystywana bywa tor klasycznych czeskich kręgli. Jakie przed cza-
sem były w niemalże każdej gospodzie. Tor krótszy daje szansę trafienia i 
zupełnym nowicjuszom a bieżący stan meczu zapisuje automat. Bar znaj-
duje się nieopodal i służy gościom z obu części centrum sportowego. 

Podobnie masaże i fizjoterapia są dostępne z obu stron. Zawodowi 
maserzy obsługują gości aż na pięciu stanowiskach równocześnie. Ma 
saż można sobie zamówić zarówno przed jak i po ćwiczeniu. Mogą to 

być masaże klasyczne rozluźniające, refleksyjne orientowane na organy 
wewnętrzne i napięcie mięśni oraz specjalne naciskowe wykorzystujące 
akupresurę. Wykształcona fizjoterapeutka Jana Neradilová prowadzi rów-
nież błotne obkłady: na stawy, kręgosłup, miejsca bolące po całym ciele: 
wszędzie tam daje się obkłady z bagna w specjalnej folii. Odbywający się 
proces bilogiczny przez dwadzieścia minut zbawiennie oddzałuje na prze-
męczone lub bolące partrie ciała. Obkłady z błota i powierzchniowa te-
rapia laserowa są uzupełniającymi procedurami kuracji odchudzających. 
Terapeutka rehabilitacyjna nauczy zainteresowanych jakimi ćwiczeniami 
można samemu się przeciągnąć i rozluźnić. Na wszystkie ćwiczenia moż-
na zgłosić się indywidualnie lub grupowo. W zależności od zaleceń tera-
peuty na początku procedur lub na ich zakończenie można wziąć kąpiel  
z masażem podwodnym.

Sportcentrum hotelu Horizont w miejscowości Pec pod Śnieżką 
(Kod Poczt. 542 21), tel. 00420 499 861 111, fax: 499 861 444, e-mail: 
hotel@hotelhorizont.cz, czynne codziennie od 7:30 do 11:00 i od 13:
00 do 22:00; w sezonie radzimy zarezerwować sobie miejsce z wyprze-
dzeniem. Znajomość języka niemieckiego i angielskiego.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ LATEM
Do Karkonoszy przyjeżdżają w krótkim sezonie zimowym ogromne ilości 
miłośników białego szaleństwa. Mniej więcej jednakowa ilość zwolen-
ników turystyki letniej odwiedza Karkonosze w ciągu sześciu ciepłych 
miesięcy roku. Karkonosze letnie są spokojne, bez pośpiechu i - co nie 
jest bez znaczenia - tańsze. A przy tym oferta natury i atrakcji jest bogat-
sza niż w zimie. Podczas pobytu w górach poznać można ciche zakątki 
a na grzbietach gór najsurowsze warunki w Czechach. Zwiedzić można 
zabytki kultury, by zapoznać się z ich nierzadko bardzo dramatyczną 
historią. Wiosną, która do Karkonoszy przychodzi w maju otwierają się 
pąki na drzewach i kwitną góskie łąki. Latem nawet w czasie największych 
upałów jest w górach przyjemnie rzeźko i ciepło. Natomiast rej jesiennych 
kolorów musi wzbudzić zachwyt nie tylko zaprzysięgłych romantyków.  
W Karkonoszach jest pięknie przez cały rok. 

Speleolodzy z klubu Albeřice przygotowują nowy program w histo-
rycznej kopalni w dolinie Obří důl. W ich towarzystwie przekonacie się 
w podziemiach, że Śnieżka jest poprzewiercana szybami i chodnikami 
głębionymi od XVI wieku aż do 1959 roku. W Małej Upie zostanie otwarta 
nowa trasa spacerowa prezentująca najładniejsze miejsca miejscowości 
górskiej, przypominająca ciekawe wydarzenia historyczne oraz zwracają-
ca uwagę na najciekawsze chałupy. W miejscowości Špindlerův Mlýn od-
będą się w połowie maja tradycyjne mistrzostwa Adrenalin Cup - sztafeta 
zespołów w czterech dyscyplinach. Zawodnicy będą sobie przekazywali 
pałeczkę sztafetową po biegu pod górę, po locie na spadochronie, po 
spływie na kajaku i po terenowej jeździe na rowerze górskim. Te zawody 
najlepszych jakby symbolicznie otworzą sezon pełny przejażdżek na 
rowerach górskich, zjazdów na wielkich terenowych hulajnogach, lotów 
paraglidingowych i raftingu na rzekach górskich. Bogaty program jest 
również przygotowany na wznowiony w zeszłym roku tradycyjny jarmark  
w Marszowie organizowany z okazji święta Wniebowzięcia Panny Marii. 
Przy tej okazji w piątek 13 sierpnia 2004 r. zostaną na granicy miedzy 
Marszowem i Svobodą poświęcone odnowione świątki na pamiątkę tu-
tejszego plebana Jaroslava Tyrnera. Na jarmark odbywający się w dniu 
następnym zjadą się nie tylko marszowscy rodacy, ale również muzykanci, 
rzemieślnicy i wędrowni artyści. 

Nowy projekt Karkonosze z siodełka rowerowego połączy w myśl po-
mysłodawców autobusami Karkonosze wschodnie z zachodnimi rozsze-
rzając tym samym ofertę tras rowerowych nie tylko w samych górach, lecz 
również na terenach podgórskich równie ciekawych, ale mniej trudnych. 
Wobec powyższego już nawet wydłużony weekend spędzony w górach 
musi sprawić wiele radości. Zapraszamy!

SKIBUS - ROZKŁAD JAZDY - ZIMA 2003 - 2004

trasa Trutnov - Pec pod Śnieżką

* * * * * * * *

Trutnov 1 (od Okr. úřadu) - 8.00 - - - - - - - - - - - 16.15 - -

Trutnov 4 (Zelená louka) - 8.05 - - - - - - - - - - - 16.20 - -

Mladé Buky (Stacja kolejowa) - 8.10 - - - - - - - - - - - 16.25 - -

Svoboda n. Úpou (Dworzec kol.) - 8.15 - - - 10.00 - - - - 14.00 - - 16.30 17.30 -

Maršov 1 (Rýchorka) - 8.20 - - - 10.03 - - - - 14.05 - - 16.33 17.33 -

Maršov 4 (Rynek) - 8.25 - - - 10.05 - - - - 14.10 - - 16.35 17.35 -

Temný Důl (Veselý výlet) - 8.30 - - - 10.10 - - - - 14.15 - - 16.40 17.40 -

Spálený Mlýn (Parking) - - - 9.00 - - - 11.00 - - - - 15.30 - - -

Křižovatka (Gospoda) - - - 9.05 - - - 11.10 - - - - 15.35 - - -

Velká Úpa (Alamo) - 8.35 - 9.10 - 10.15 - 11.20 - - 14.20 - 15.40 16.45 17.45 -

Velká Úpa (Barrandov) - 8.40 - 9.13 - 10.17 - 11.25 - - 14.25 - 15.45 16.48 17.48 -

Velká Úpa (Rynek) 8.20 8.45 9.10 9.15 9.45 10.20 10.40 11.30 12.50 13.30 14.30 14.45 15.50 16.50 17.50 19.15

Pec pod Sněžkou (Javor) 8.30 8.55 9.25 9.30 10.00 10.30 10.55 11.45 13.00 13.45 14.45 15.00 16.00 17.00 18.00 19.30

trasa Pec pod Śnieżką - Trutnov

* * * * V * * * * * V V *

Pec pod Sněžkou (Javor) 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.45 13.00 13.45 14.15 14.45 15.00 15.30 16.00 16.30 16.35 17.00 19.00 21.30

Velká Úpa (Rynek) 9.10 9.45 10.15 10.45 11.15 12.00 13.15 14.00 14.30 15.00 15.15 15.45 16.15 16.45 16.50 17.15 19.15 21.40

Velká Úpa (Alamo) - 9.47 - 10.47 - - 13.17 - - - 15.18 - - 16.47 16.55 17.17 - 21.42

Křižovatka (Gospoda) - - - 10.50 - - - - - - 15.20 - - - - - - 21.45

Spálený Mlýn (parking) - - - 11.00 - - - - - - 15.30 - - - - - - -

Temný Důl (Veselý výlet) - 9.50 - - - - 13.20 - - - - - - 16.50 17.00 17.20 - 21.50

Maršov 4 (Rynek) - 9.55 - - - - 13.25 - - - - - - 16.55 17.05 17.25 - 21.55

Maršov 1 (Rýchorka) - 9.58 - - - - 13.28 - - - - - - 16.58 17.08 17.28 - 21.58

Svoboda n. Úpou (Dworzec kol.) - 10.00 - - - - 13.30 - - - - - - 17.00 17.10 17.30 - 22.00

Mladé Buky (Stacja kolejowa) - - - - - - - - - - - - - - 17.15 - - 22.05

Trutnov 4 (Zelená louka) - - - - - - - - - - - - - - 17.20 - - 22.10

Trutnov 1 (od Okr. úřadu) - - - - - - - - - - - - - - 17.25 - - 22.15

trasa Velká pláň - Lesovna - Javor                                                                    z powrotem

Velká pláň - 9.00 - 10.00 - 11.00 - - 16.40 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 20.45

Lesovna 8.30 - 9.30 - 10.30 - 12.45 16.15 - 13.15 - 14.15 - 15.15 - 16.15 - 20.55

Javor 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 13.00 16.25 16.55 - 13.45 - 14.45 - 15.45 - 16.40 21.00

trasa hotel Horizont - Javor

8.30 - 16.30 hod - intervaly 20 min

* na sygnał zbiera narciarzy po całej trasie, V nawiazuje na połaczenie kolejowe do Trutnova

PARKOWANIE W MIEŚCIE PEC POD ŚNIEŻKĄ
Goście miejscowości Pec pod Śnieżką mają do dyspozycji trzy strzeżone parkingi 
publiczne o łącznej pojemności w warunkach zimowych 1000 miejsc. Będąc  
w Wielkiej Upie można skorzystać z tamtejszego parkingu w centrum miejscowości 
na sto pojazdów (tel. 499 896 156). Z parkingu w mieście Pec „Przy Kapliczce“  
(U kapličky) o pojemności 500 samochodów korzystają głównie goście, którzy przy-
jechali na dłuższy pobyt. Tutaj mogą również zaparkować autobusy wycieczkowe. 
Parking jest strzeżony przez 24 godzin na dobę siecią kamer. Samochody osobowe 
na obu parkingach znajdują się na terenie zamkniętym szlabanem. Wjeżdżając na 
parking kierowca jest zobowiązany do odebrania biletu parkingowego, na podstawie 
którego  uiści należną opłatę przy wyjeździe z parkingu. Pomimo tego, że z parkingu 
strzeżonego jeszcze żaden samochód nie zginął radzimy nie zostawiać karty parkin-
gowej w samochodzie. Opłata za parkowanie w sezonie zimowym w roku bieżącym 
wynosi 160 koron za pierwszych osiem godzin. Za każdą kolejną godzinę zapłacimy 
4 korony. Tygodniowa opłata za parking strzeżony wynosi 700 koron. na parkingu 
można otrzymać najnowszy numer publikacji Veselý výlet. Dwa główne parkingi 
dzierżawi spółka O.K.Služby, która w okresie zimowym ma również obowiązek od-
śnieżania ulic. Oprócz odśnieżania dróg i parkingów publicznych odśnieża również 
parkingi prywatne i miejsca parkingowe. Zamówienia przyjmuje Jan Znamenáček 
pod numerem tel.: 776 655 717. O.K. Služby bierze również udział w wywożeniu 
odpadków komunalnych. Obsługa parkingów strzeżonych oraz biuro spółki prowadzi 
sprzedaż znaczków na pojemniki na śmieci oraz specjalnych worków plastykowych 
na śmieci, które zwozi się do nowo rozstawionych domków w miejscowości Pec  
i Wielka Upa. W cenie worka jest wkalkulowana opłata za odwiezienie i składowanie 
śmieci na oficjalnym wysypisku.

O.K. Služby Pec pod Śnieżką, dyrektor Jiří Šteiner, tel. 499 736 308, fax: 499 
896 159, usługi parkingowe, transport towarowy, sprzedaż znaczków na pojemni-
ki na śmieci i worków plastykowych na odpadki komunalne itp.

W wąskiej dolinie w jakiej leży miejscowość Pec pod Śnieżką od jak żywa były problemy z par-
kowaniem powodowane przez niesubordynowanych kierowców. Autobusy potrafiły zupełnie 
zakorkować główną szosę już w latach sześćdziesiątych. Pojazdy pozostawione na poboczu 
w miejscach ku temu nie przeznaczonych tamują ruch i przeszkadzają w odśnieżaniu 
zasypanych dróg. Dlatego też w miejscowości Pec pod Śnieżką Policja Miejska z Trutnova 
systematycznie ściga i karze mandatami kierowców źle zaparkowanych pojazdów.
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TERENY NARCIARSKIE SKI PEC

NOWA KOLEJKA LINOWA NA HNĚDÝ VRCH
Centrum narciarskie SKI Pec dotrzymało słowa. Na najdłuższej trasie 
zjazdowej Hnědý Vrch, czyli „Bramberg“ została oddana do użytku nowa 
czterokrzesełkowa nowoczesna kolejka linowa, którą na zamówienie 
skonstruowała firma austriacka Doppelmayer. Z zadowoleniem przyjęli 
ten fakt do wiadomości zarówno narciarze zjazdowi jak i zwolennicy 
biegówek, bowiem nie będą już musieli obawiać się ostrej wspinaczki 
na nieprzyjemnym zlodowaciałym odcinku trasy. Starsi z przyjemnością 
sobie odpoczną w czasie jazdy trwającej osiem i pół minuty. Dzięki no-
wej kolejce może z tej trasy zjazdowej skorzystać w ciągu godziny 1370 
narciarzy. Górna stacja kolejki jest już tradycyjnie doskonałym punk-
tem wyjściowym dla miłośników biegówek wybierających się na trasy  
w partiach szczytowych Karkonoszy wschodnich. Stąd to zaledwie parę 
kroków na szczyt Liščí hora oraz na główny masyw Karkonoszy. Zwłasz-
cza ci wybierający się na całodzienną wyprawę docenią zalety nowej 
kolejki. Na jednoprzejazdowy bilet mogą wyjechać już od 8:00 do 8:15 
tj. godzinę przed rozpoczęciem normalnego ruchu, dzięki czemu mogą 
wyraźnie wydłużyć planowane trasy (patrz również str. 21). Z kolejki mogą 
również korzystać turyści bez nart. Przez małe głośniki romieszczone na 
poszczególnych filarach obsługa w razie potrzeby może na bieżąco infor-
mować pasażerów o zmianach w rozkładzie jazdy oraz o ewentualnych 
usterkach. Obsługa kolejki dysponuje również niezbędnym urządzeniem 
ewakuacyjnym. Przebudowa stacji dolnej umożliwiła wybudowanie no-
wych toalet. Samą trasę zjazdową poszerzono w jej środkowym odcinku. 
Obecnie opracowywany jest projekt sztucznego zaśnieżania całej trasy. 
Warunkiem umożliwiającym realizację tego zamiaru jest wybudowanie 
rezerwuaru wodnego nad stacją górną o pojemności pokrywającej zapo-
trzebowanie na wodę niezbędną do wytworzenia sztucznego śniegu. 

Ciekawie wyglądała próba nośności nowej kolejki linowej, przy której 
obsługa kolejki zastąpiła tradycyjne worki z piaskiem 230 beczkami piwa 
z browaru w Pilznie. Próba wytrzymałości miała miejsce 7 października br. 
Beczki jak widma krążyły między stacjami rozmieszczone na wszystkich 
96 czteroosobowych krzesełkach: na każdym czteroosobowym krzeseł-
ku zmieściło się pięć a nawet sześć beczek o wadze 61 kilogramów. Au-
striaków mających bardzo bogate doświadczenia z testowaniem kolejek 
linowych nowy pomysł bardzo zaintrygował, co potwierdził obszerny ar-
tykuł w gazecie Die Krone Zeitung. Fachowcom spodobał się zwłaszcza 
fakt, że beczki przez cały czas trwania testu nawet w deszczu nie zmieniły 
swej wagi, czego niesposób oczekiwać od worków z piaskiem. 

Nowa jest również kolejka na zboczu Vysoký Svah, gdzie po 28 latach 
bezproblemowej eksploatacji kolejka wybudowana przez przedsiębior-
stwo Transporta Chrudim, została zastąpiona przez nowoczesną kolejkę 
dwukrzesełkową firmy Doppelmayr. Trasa zjazdowa o długości bez mała 
jednego kilometra jest znaną „oślą łączką“ przyciągającą rzesze mniej za-
awansowanych narciarzy oraz uczestników kursów narciarskich. Kamera 
panoramiczna znalazła nowe stanowisko pośrodku trasy zjazdowej Javor 
II. Obecnie lepiej dokumentuje warunki śniegowe na tym zboczu poka-
zując również sytuację na trasie Hnědý Vrch i na części trasy Zahrádky. 
Śnieżki w prawdzie w tym ujęciu nie widać, ale o pogodzie i śniegowych 
warunkach na szczytach wystarczająco wymownie informuje nas widok 
Studniční hory.

Pięć gwiazdek jest symbolem najwyższej jakości. Dzięki udoskona-
leniom i inowacjom wprowadzonym w tym roku centrum narciarskie 
SKI Pec zdobyło piątą gwiazdkę osiągając tym samym najwyżą ocenę  
w pięciostopniowej skali. Tym samym razem z centrum narciarskim 
w Špindlerovym Mlýnie są jedynymi ośrodkami w Republice Czeskiej 
posiadającymi tak wysoką ocenę. Raczej już tylko fachowcy potrafią 
docenić fakt, że SKI Pec posiada również certyfikat jakości ISO 9001.

Aktualne informacje o warunkach narciarskich w miejscowości Pec 
pod Śnieżką można uzyskać nie tylko za pośrednictwem kamery pano-
ramicznej na 2 programie TV Czeskiej codziennie od 7:55, ale również 
na stronach internetowych centrum narciarskiego na adresie www.ski-
pec.com. Oprócz informacji tekstowych zainteresowani znajdą tam 
aktualne ujęcia z kamery panoramicznej oraz z dwóch kamer śledzących 
sytuację wokół dolnych stacji wyciągów narciarskich Javor i Zahrádky. 
Szczegółowe informacje o sytuacji na poszczególnych wyciągach są 
wyświetlane na wielkim ekranie przy dolnej stacji wyciągów Zahrádky  
i Vysoký Svah. Ułatwi to zainteresowanym podjąć decyzję czy przejechać 
na trasę zjazdową Javor czy też zostać w górnej części centrum narciar-
skiego. 

Centrum narciarskie Ski Pec a.s. należy do najlepszych ośrodków 
narciarstwa zjazdowego w Republice Czeskiej. Kolejka linowa czte-
rokrzesełkowa oraz dziesięć innych wyciągów o łącznej długości tras 
zjazdowych 8840 metrów może przewieźć 9650 narciarzy na godzinę. 
Trasy zjazdowe o różnej długości i różnych stopniach trudności są co-
dziennie doskonale przygotowywane na przyjęcie miłośników białego 
szaleństwa przez cztery nowoczesne pojazdy gąsienicowe. Specjalne 
urządzenie dba również obok trasy zjazdowej Javor I o konserwację  
U rampy o parametrach światowych podobnie jak i o sąsiedni snowpark. 
Miejsce to wykorzystują czołowi snowboardziści, odbywają się tu zawody 
najwyższej kategorii w kraju. Wysokość nad poziomem morza wynosi 
od 830 aż do 1215 metrów. Ryzykowne miejsca zwłaszcza w niższych 
partiach tras zjazdowych wyposażone są w urządzenia zaśnieżające. 
Sztucznym śniegiem są zaśnieżane na całej swej długości obie trasy 
zjazdowe Javor, najbardziej obciążone odcinki tras Zahrádky i Vysoký 
Svah. W całym centrum narciarskim działa system kart magnetycznych 
oferujący szeroki wybór różnych typów biletów na wszystkie miejscowe 
wyciągi. Poszczególne trasy zjazdowe i wyciągi położone są blisko siebie 
i są połączone między sobą dobrze utrzymywanymi drgami narciarskimi. 
Jazdy wieczorne w zależności od liczby zainteresowanych trwają aż do 
21 godziny. Na wyciągu Javor I wybudowano kilometrową linię 36 dzie-
sięciometrowych słupów podtrzymujących 95 lamp tworzących najlep-
szy i najdłuższy oświetlony teren w Republice Czeskiej. Po zamknięciu 
trasy dla jazd dziennych a przed otwarciem trasy dla jazd wieczorowych 
godzina przerwy jest wykorzystywana na Javorze do przygotowania i kon-
serwacji trasy zjazdowej. Wyciągi narciarskie U lesa i Eso są czynne bez 
przerwy od 9:00 do 21:00 godz.

Najdogodniejsze połączenie z terenami narciarskimi oferują darmowe 
dla narciarzy skibusy jeżdżące według rozkładu jazdy zamieszczonego 
na stronie 11. Skibusy najczęściej wyjeżdżają z Wielkiej Upy będącej 
częścią miejscowości Pec pod Śnieżką. Kilkakrotnie w ciągu dnia jeździ 
duży autobus po trasie Svoboda - Maršov - Pec i z powrotem. Dwa razy 
dziennie jedzie aż z Trutnova. Nietrudno więc dostać się na trasy zjazdo-
we nawet wieczorem a następnie wrócić autobusem jadącym o godz. 21:
30. Skibusy dojeżdżają aż do dolnej stacji wyciągów Javor I i II; oprócz 
sobot, kiedy to z uwagi na zmianę turnusów i większy ruch dojeżdżają 
do dworca autobusowego w samym centrum miasteczka. Przyjemnym 
udogodnieniem jest wydłużenie trasy skibusu na Wielkiej Planinie (Velká 
Pláň) aż do pensjonatu ČSA. 

W ośrodku narciarskim goście majął do dyspozycji przechowalnię 
bagaży i nart, toalety publiczne, servis narciarski i wypożyczalnie nart, 
szkoły jazdy na nartach oraz sieć różnego typu zakładów gastronomicz-
nych. Nad wszystkimi czynnymi trasami zjazdowymi czuwają pracownicy 
Pogotowia Górskiego (Horská služba). 

Ski Pec a.s., Pec pod Sněžkou, Kod Pocztowy 542 21, dyrektor 
František Vambera, tel.:dyrekcja centrum narciarskiego: 00420 499 
736 375, 499 736 285, fax: 499 736 398, centrum czynne: od 9:00 
do 16:00, od 15.2. 2004 do 16:30, e-mail: info@skipec.com, www.ski-
pec.com. Informacja o noclegach: 499 861 111, 499 736 280.

*****

 Sezon Główny
25. 12. 2003 - 31. 3. 2004

Poza sezonem
1. 11. 2003 - 23. 12. 2003

1. 4. 2004 - 27. 4. 2004

dorośli dzieci dorośli dzieci

1 jazda 40

1 jazda LD Hnědý vrch 60

1 jazda LD Hnědý vrch powrotny                                        100

9.00 - 13.00 godz. 370 260 320 230

od 11.00 godz. 400 280 350 240

od 12.00 godz. 330 230 290 200

od 13.00 godz. 310 220 270 190

1 dzień 490 360 430 310

2 dni 950 570 830 500

3 dni 1370 820 1190 710

4 dni 1780 1070 1550 930

5 dni 2100 1260 1830 1100

6 dni 2450 1470 2130 1280

7 dni 2600 1560 2260 1360

5 ze 6 2150 1290 1870 1120

6 ze 7 2200 1320 1910 1150

sezon bez jazd wieczorowych 7000 5000 7000 5000

sezon s jazdami wieczorowymi 9000

1 den senioři (nad 70 let) 50

jazdy wieczorowe Javor 1
17.00/17.30 - 21.00 hod.

200

wyciąg Javor - 1 dzień 400

jazdy wieczorowe Zahrádky III, 
Eso, wieczór do 21.00 Godz.

120

1. Javor I - wyciąg samoobsługowy z kotwicą dla dwóch osób; długość 1019 m, 
różnica wysokości 246 m, wydajność: 1060 os/godz.; trasa średniego stopnia 
trudności;
2. Javor II - wyciąg samoobsługowy z kotwicą dla dwóch osób; wydajność: 1060 
os/godz.; czynny również wieczorem;
3 Hnědý Vrch - kolejka linowa czterokrzesełkowa, długość 1200 m, różnica wy-
sokości: 315 m, pojemność: 1370 osób/godz.; trasa zjazdowa średniego stopnia 
trudności;
4 Vysoký Svah (Smrk) - samoobsługowy wyciąg narciarski z kotwicami dwuoso-
bowymi, długość 812 m; różnica wysokości 150 m; pojemność 1000 osób/godz.; 
łatwa trasa zjazdowa;
5. Zahrádky I - wyciąg samoobsługowy z kotwicą dla dwóch osób; długość 895 
m, różnica wysokości 225 m, wydajność: 100 os/godz.; trasa średniego stopnia 
trudności;
6. Zahrádky II - wyciąg samoobsługowy z kotwicą dla dwóch osób; długość 490 
m, różnica wysokości 105 m, wydajność: 1060 os/godz.; trasa średniego stopnia 
trudności;
7. 8. Klondike I i II - wyciągi samoobsługowe z teleskopicznymi ramionami i kotwicą 
dla jednego narciarza, długość 360 m, różnica wysokości 60 m, wydajność 560 
osób/godz., trasa łatwa;
9. Zahrádky III (U lesa) - wyciąg samoobsługowy z teleskopicznymi ramionami 
i kotwicą dla 1 osoby, długość 350 m, różnica wysokości 60 m, wydajność 560 
osób/godz., trasa łatwa;
10. Na muldě - wyciąg samoobsługowy z teleskopicznymi ramionami i kotwicą dla  
1 osoby, długość 550 m, różnica wysokości 100 m, wydajność 800 osób/godz., 
trasa średniego stopnia trudności; snowpark dla snowboardystów;
11. ESO - wyciąg samoobsługowy z teleskopicznymi ramionami i kotwicą dla  
1 osoby, długość 320 m, różnica wysokości 115 m, wydajność 620 osób/godz., 
trasa średniego  stopnia trudności; czynny również wieczorem;
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ŠPINDLERŮV MLÝN

BEZ NART W ŠPINDLEROWYM MLÝNIE
Po całym dniu spędzonym na nartach zjazdowych lub biegówkach 
zechcecie zapewne wieczorem odpocząć bądź przeciwnie właśnie 
wieczorem po nartach zechcecie spróbować jeszcze czegoś in-
nego. A miasto oferuje wam bogaty wybór alternatywnych wobec 
nart atrakcji.Dużym przeżyciem może być sanna na specjalnie 
przygotowanym torze saneczkowym prowadzącym od schroniska 
Mały Szyszak. Autobus na miejsce startu odjeżdża z rynku co pół 
godziny. Sanki można wypożyczyć na miejcu. Trasa mierząca bez 
mała cztery kilometry jest w paru miejscach oświetlona reflektorami i 
oprócz soboty i niedzieli jest czynna również po zapadnięciu zmierz-
chu. Tor bobslejowy otwarty został w Bedřichovie obok hotelu Har-
mony i jest czynny przez cały rok. W specjalnym metalowym korycie  
o długości 1400 metrów zjeżdża się na wózku z hamulcami poko-
nując 22 zakręty, trzy tunele i pięć złomów terenu. Szczególnie 
atrakcyjne są jazdy wieczorowe przy sztucznym oświetleniu: dzieci 
będą się dopraszać, by zjechać „jeszcze raz“! Jeszcze zabawniej-
sze bywają jazdy na śnieżnej dętce zwanej snowtubing w części 
Špindlerowa Mlýna zwanej Svatý Petr przy pensjonacie Olympia lub 
w ośrodku Horní Mísečky. Zwłaszcza dla dobrej paczki, której nie 
wystarczyły trudy dnia i potrzebuje jeszcze na czymś wybić nadmiar 
energii może to być znakomity program na wieczór. Poważniejsze 
formy rozrywki można znaleźć w Sportowo-Wypoczynkowym Cen-
trum VZ Bedřichov. Publiczność ma do dyspozycji basen z torami dla 
pływania kondycyjnego oraz długi tobogan, którego tunel opuszcza 
mury budynku , by następnie powrócić i wypluć miłośników zabawy 
we wodzie do bocznej zatoki wielkiego basenu. Tam mieści się strefa 
ze sztucznymi falami i podwodnymi gejzerami. Po przeciwnej stronie 
basenu jest „dziki kanał“ z wartkim prądem zbijającym z nóg. Miej-
sca do uprawiania sportów są dostępne dla publiczności głównie 
podczas weekendów. W VZ Bedřichov otwarto również nowoczesne 
kino z programem aktualnych filmów w czeskiej wersji językowej lub 
angielskiej z napisami.

Z ZAPARTYM TCHEM
Špindlerův Mlýn oferuje również parę atrakcji dla odważniejszych 
chcących doznać niezwykłych wrażeń. Ktoś da się skusić na 

lot nad górskim miasteczkiem. Tandemowy paragliding to lot ra-
zem z doświadczonym pilotem na spadochronie zaczynający się  
w zależności od kierunku wiatru bądź z Plánie albo z Medvědína. Ci, 
których to bardziej zainteresuje dowiedzą się o paraglidingu więcej 
podczas kilkugodzinnego minikursu . Instruktor zabierze was na sto-
sowną łąkę, gdzie z tym najłatwiejszym do obsługi spadochronem 
sami spróbujecie latać. A być może wciągnie was to na tyle, że się 
zapiszecie na porządny kurs i zdobędziecie patent pilota.

Nowością są również wysokie i niskie liny. Asekurowani al-
pinistycznymi popręgami macie za zadanie przeleźć po linach 
zawieszonych na różnej wysokości i różnie napiętych do określo-
nego celu.Nie jest to wcale łatwe zadanie i wymaga nie byle jakiego 
wysiłku. Nowe centrum linowe znajduje się w centrum miasta koło 
klubu Dolska. Inną próbą waszej odwagi jest tzw. wiszący most. Po 
naciągniętej linie przed kamienną tamą na Łabie leci się 110 me-
trów z jednego brzegu na drugi. Małe dzieci mogą to samo uczynić  
w towarzystwie instruktora. Bardziej zaangażować się trzeba  
w przypadku zjeżdżania na linie z wierzchołku tamy o wysokości 35 
metrów. Warto samemu wypróbować własne reakcje na stratę pew-
nego oparcia pod nogami. A przy okazji opanujecie najłatwiejszy 
sposób spuszczania się na linie i taterniczy ekwipunek. W lecie jest 
czynna ćwiczebna ściana wspinaczkowa w Svatym Petrze. Czynna 
bywa również, kiedy zima się nie spisuje i warunki śniegowe nie są 
dobre. Wówczas można wypożyczyć sobie specjalne buty do wspi-
naczki, popręgi, liny i zmierzyć swe siły. 

Kiedy już zdecydujecie się, czemu poświęcicie swój czas wtedy 
w każdym centrum informacyjnym chętnie wam poradzą, do kogo  
i gdzie należy się zwrócić. Oferta ta odnosi się również do grup pra-
cowniczych, którze podczas pobytu w górach mają okazję poznać 
się wzajemnie od innej strony niż jaką znają z biura. Przyjęło się to 
nazywać teambuildingiem, czyli umacnianiem więzi wewnętrznych 
zespołu. Takie zespoły mogą zamówić dla siebie jazdy psimi zaprzę-
gami albo adrenalinowy kokteil: z wiszącym mostem, spuszczaniem 
się po linie, wspinaniem, z wyścigami na wysokich i niskich linach, 
lataniem ze spadochronem i przejażdżkami konnymi lub raftowaniem 
na Łabie lub Jizerze. W Špindlerowym Mlýnie czekają na Was do-
świadczeni fachowcy umiejący takie programy przygotować.

Więcej informacji można uzyskać w Turystycznym Centrum 
Informacyjnym, TIC Špindlerův Mlýn , P.O.Box 24; Kod poczto-
wy: 54351, tel. 00420 499 523656, fax: 499 523818; e-mail: 
infoc@sendme. Znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego i jest 
czynne codziennie od 9:00 do 19:00 godz. Informacje o mieście, 
turystyce, o warunkach narciarskich jak również aktualne informacje 
Pogotowia Górskiego i Zarządu Karkonoskiego Parku Narodowego 
(KRNAP) można tu uzyskać w języku niemieckim, angielskim i ro-
syjskim. Na miejscu można również skorzystać z informacji o bazie 
noclegowej. Oprócz materiałów reklamowych centrum oferuje 
mapy, przewodniki, pocztówki i drobne pamiątki. www.mestospin-
dleruvmlyn.cz

W tym samym budynku jest do dyspozycji gości publiczny termi-
nal informacyjny. Karta telefoniczna (możliwość kupna na miejscu) 
otwiera dostęp do internetu, możma więc nie tylko dzwonić, ale  
i posyłać e-maily lub SMS-ki. Urząd miejski znajdziecie w odległości 
zaledwie 20 m od głównej drogi do części miasta zwanej Svatý Petr. 
Budynek częściowo zakrywają dwie duże mapy miasta i okolic.

OŚRODEK NARCIARSKI SVATÝ PETR WIEDZIE PRYM
Ośrodek sportów zimowych Špindlerův Mlýn przez cały stuletni okres 
rozwoju narciarstwa zdecydowanie wiedzie prym wyprzedzając wszyst-
kie pozostałe ośrodki w Republice Czeskiej. Bowiem organizatorzy wy-
poczynku zimowego i letniego dawno już sobie uświadomili, że dobrze 
zorganizowane usługi przywabią dobrych gości a ci z kolei przyczynią 
się do dalszego rozwoju miasta. Po drugiej wojnie światowej zrozumia-
no, że jeden wyciąg saniowy w centrum miejscowości a drugi w cen-
trum Svatý Petr nie mogą z uwagi na rosnącą popularność narciarstwa 
wystarczyć. W tej sytuacji wielkim wydarzeniem stało się uruchomienie 
pierwszej czeskiej jednokrzesełkowej kolejki linowej od Dolskiego 
Potoku do dwóch trzecich wysokości zbocza Pláň w 1947 r. Projekty 
Związku Narciarskiego Republiki Czechosłowackiej pierwotnie były 
orientowane na trasę prowadzącą z centrum na Kozí hřbety ewentualnie 
z doliny Labský důl na grzbiet Zlaté návrší. Spotkały się jednak zarówno 
z krytyką ze strony techników jak i ekologów czuwających nad bezpie-
czeństwem krajobrazu. Narciarze dążyli do wybudowania tras zjazdo-
wych nie tylko dla narciarstwa rekreacyjnego, lecz również zawodowe-
go. Razem z głównym organizatorem budowy kolejki linowej Rudolfem 
Krňoulem zdecydowali się wykorzystać do swych celów niezalesiony 
teren obok skoczni narciarskiej z 1940 r. i umieścili przyszłe tereny nar-
ciarskie na zboczu Pláni. Powstające nowe tereny narciarskie mazwano 
według pobliskiej osady Stadion Zimowy Svatý Petr. Wówczas prywatna 
jeszcze firma Františka Wiesnera, jedyna w kraju zajmująca się budową 
kolejek linowych, wybudowała w ciągu sześciu miesięcy kolejkę linową 
o długości 1055 metrów pokonującą różnicę wysokości aż 330 me-
trów. W zimie mogła wywieźć maksymalnie 225 narciarzy na godzinę. 
W lecie jeszcze mniej. Trasa zjazdowa w miejscu wykarczowanego lasu 
ma charakterystyczne dwa bębny (brzuchy) jeden wielki w górnej części 
a drugi mniejszy w jej dolnej części. Właśnie te zmiany stopnia nachyle-
nia trasy zjazdowej dla zawodowaców we wspomnianych miejscach na 
bardzo strome czynią z niej trasę bardzo ciekawą i atrakcyjną. Trochę 
później wykarczowano las dla dłuższej czerwonej trasy zjazdowej a jesz-
cze później została udostępniona trzecia, turystyczna trasa zjazdowa  
o łagodniejszym nachyleniu.

Nad całym terenem narciarskim Stadion Zimowy Svatý Petr bardzo 

Cztery skocznie narciarskie z punktami 
krytycznymi w odległości 16, 28, 50 i 72 
metrów były razem z trasą slalomową na 
czarnej trasie zjazdowej aż do 1980 roku na-
jbardziej rzucającymi się w oczy elementami 
„Stadionu Zimowego Svatý Petr”. Fotografia 
Zdenka Menca pochodzi prawdopodobnie  
z 1960 roku.

długo dominowały cztery skocznie narciarskie wybudowane z drzewa  
w latach 1947 - 1953. Największy wykończony najpóźniej miał swój 
punkt krytyczny w odległości 72 metrów. Został wzniesiony obok czar-
nej trasy zjazdowej i stał się świadkiem niezliczonych zawodów narciar-
skich w tym również międzynarodowych. W 1969 r. najbardziej znany 
czeski budowniczy skoczni narciarskich Karel Jarolímek zaprojektował 
dla centrum Svatý Petr pierwszą mamucią skocznię w kraju. Ale sprawy 
potoczyły się inaczej. Mamucia skocznia stoi w Harrachowie, dokąd 
stopniowo przesunęły się i pozostałe karkonoskie zawody w skokach 
na nartach. Ostatnie klasyczne zawody w skokach na nartach odbyły 
się w Špindlerowym Mlýnie w 1980 r. Później zniszczone  skocznie i try-
buny dla sędziów zostały rozebrane. Na ich miejscu wybudowano nowe 
centrum narciarskie nastawione na organizowanie mistrzostw świata  
w akrobacji na nartach. Pokazowe zawody olimpijskiego złotego medali-
sty Aleša Valenty przyciągnęły rekordowych 20 tysięcy widzów. 

W 1964 roku kolejka linowa została przedłużona niemalże na sam 
szczyt Planiny dzięki czemu udostępniła również górną część najdłuż-
szych wówczas tras zjazdowych w Karkonoszach. W następnych latach 
w Špindlerowym Mlýnie przybyły wyciągi narciarskie, kolejki linowe i tra-
sy zjazdowe takie jak: Hromovka, Labská, Davidovky, Stoh i Medvědín. 
Pomimo tego centrum karkonoskiego narciarstwa pozostał Svatý Petr. 
Niezwykle powolną jednokrzesełkową kolejkę linową zastąpiła w 1986 
r. dwukrzesełkowa o długości 1600 metrów. Ale ani ta razem z równo-
ległym wyciągiem narciarskim nie była w stanie zaspokoić rosnących 
potrzeb miłośników narciarstwa zjazdowego tłoczących się w długich 
kolejkach przed dolną stacją. Większych inwestycji doczekał się Špin-
dlerův Mlýn dopiero w nowych czasach po 1989 r. Dwukrzesełkowa 
kolejka linowa została przesunięta na lewą stronę czeranej trasy zjazdo-
wej a jako kolejka główna została wybudowana czterokrzesełkowa aż 
na szczyt Planiny. W ciągu godziny mogła przewieźć aż 2400 narciarzy 
- jak na owe czasy był to absolutny rekord krajowy. Kolejnym rekordem 
ośrodka Svatý Petr stały się trasy zjazdowe utrzymywane w dobrym 
stanie technicznym przez specjalne pojazdy gąsienicowe. Pierwszy 
taki pojazd w Czechach walcował śnieg na czarnej i czerwonej trasie 
zjazdowej od 1970 r. Dwa lata wcześniej na próbę zostały zainstalo-
wane tutaj działa śnieżne utrzymujące odpowiednią warstwę śniegu  

w miejscu doskoku wielkiej skoczni oraz na dolnym wybrzuszeniu 
czarnej trasy zjazdowej, gdzie trenowali narciarze zawodowi. Pierwsze 
prawdziwe stałe sztuczne zaśnieżanie trasy zjazdowej w czeskich gó-
rach miało miejsce w ośrodku Svatý Petr w zimie 1990 r. Jedno stałe 
w partii dojazdowej oraz cztery samobieżne działa śnieżne zaśnieżały 
dolną część czarnej trasy zjazdowej. Dzisiaj na łączną długość tras zjaz-
dowych w Špindlerowym Mlýnie wynoszącą 25 km aż 20 km może być 
uzupełniane śniegiem technicznym. W całym centrum działają cztery 
kolejki linowe i trzynaście wyciągów narciarskich o łącznej wydajności 
18 tysięcy narciarzy na godzinę.Organozowane są tutaj najbardziej 
prestiżowe zawody narciarskie w zjeździe, w snowboardingu i akrobacji 
na nartach. Mistrzostwa o puchar świata w skicrossie odbędą się tutaj 
31 stycznia 2004 r. a w akrobacji na nartach 28 i 29 lutego 2004 r. Po 
raz pierwszy w Republice Czeskiej został Špindlerův Mlýn powierzony 
organizacją światowego pucharu w slalomie i mamucim slalomie kobiet 
w dniach 13 - 14 grudnia 2003 r. Jednakże ciepła pogoda na początku 
zimy pokrzyżowała plany narciarzom nie tylko w Karkonoszach. Wierzy-
my, że również dzięki pomocy techniki pozostaną zbocza centrum Svatý 
Petr oraz pozostałych karkonoskich tras zjazdowych białe przez całą 
resztę sezonu zimowego. 
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KOLEJARZE MIĘDZY ZIEMIĄ A NIEBEM   Antonín Tichý

Rozpięte skrzydła zdobiące koło lokomotywy były widoczne nad znakiem 
francuskich czapek i późniejszych brygadówek funkcjonariuszy licznej 
armii niebieskomundurowych. W przypadku obsługi kolejek linowych  
z uwagi na niezwykłe miejsce pracy w powietrzu miał ten znak bardziej niż 
tylko symboliczne znaczenie. Godna uwagi 55 rocznica czynności kolejki 
linowej na najwyższą górę Czech skłania ku zadumie i retrospektywie, do 
powrotu myślami do ubiegłego stulecia, kiedy to powstały obie najbardziej 
znane kolejki linowe w Karkonoszach wschodnich. Obie są w gestii Cze-
chosłowackich Kolei Państwowych. Lawinowy rozwój ruchu turystycznego 
po I wojnie światowej i towarzyszący mu rozwój środków transportu doty-
czył również koleji. Dotarcie do tych nawet najbardziej odległych i trudno 
dostępnych partii gór stało się kwestią prestiżu. A gdzie nie można było 
położyć torów, można było przynajmniej zawiesić linę. W górach Europy 
zaczęły wyrastaę kolejki linowe jak grzyby po deszczu. W Czechach już 
na zawsze pierwsze miejsce będzie należało do kabinowej kolejki linowej  
w uzdrowisku Janské Lázně na Czarnej Górze. Budowa trwała 15 miesięcy 
a kolejkę oddano do użytku 31 października 1928 r. Karkonoskie, krajowe  
i praktycznie środkowoeuropejskie pierwszeństwo gwarantowała jej 
również rekordowa długość 3174 metrów i różnica wysokości 644 m. Po 
upływie 50 lat pracy stała się rekordzistką w skali światowej jako najstar-
sza kolejka linowa funkcjonująca bez rekonstrukcji. Według projektu firmy 
wykonawczej „František Wiesner, strojírna Chrudim“ kolejka została zapro-
jektowana jako układ wahadłowy z dwiema linami holowniczymi i dwiema 
kabinami zdolnymi przewieźć w jednym kierunku aż 120 osób na godzinę. 
Obecna kolejka na Czarną Górę z kabinami czteroosobowymi od marca 
1980 r. prowadzi inną trasą. O pierwszej karkonoskiej kolejce linowej 
przypomina już dzisiaj tylko widoczny z daleka szeroki pas zjazdowej trasy 
narciarskiej przecinający zbocze góry. Trasa ta została właśnie wyposa-
żona na całej długości w urządzenia do sztucznego zaśnieżania. Jeszcze 
ciekawszą pamiątką potwierdzającą dobre renome firmy chrudimskiej jest 
stojąca na szczycie Czarnej Góry metalowa konstrukcja pierwotnie słupa 
nośnego nr 8, który w 1998 r. został przebudowany na wieżę widokową 
„Panorama“.

Ta sama fabryka, tym razem już jako przedsiębiorstwo państwowe 
„Transporta“, budowała po II wojnie światowej kolejkę linową całkowicie 
innegfo typu na Śnieżkę. Podczas kiedy ta na Czarnej Górze spotkała 
się ze spontanicznym i entuzjastycznym przyjęciem ze strony wszystkich 
warstw społecznych o tyle kolejka na Śnieżkę w niektórych kręgach wzbu-
dziła zdecydowany sprzeciw. Pomimo tego oba przedsięwzięcia miały 
dużo wiącej wspólnego niż tylko producenta. System niekończącej się liny  
z podwieszonymi krzesełkami po raz pierwszy wykorzystano u nas przy 
budowie kolejki linowej w 1940 r. na Pustevnách w Beskidach. W przypad-
ku Śnieżki po raz pierwszy w Czechosłowacji wykorzystano licencję firmy 
szwajcarskiej Von Roll z odczepialnymi krzesełkami dwuosobowymi umoż-
liwiającymi wsiadanie do stojącego krzesełka przy jednoczesnym wzroście 
szybkości ruchu liny. Wymierzanie trasy rozpoczęto pod koniec kwietnia 
1947 roku. Trasa miała mieć dwa odcinki i trzy stacje. Łączna długość 
kolejki z miejscowości Pec pod Śnieżką (890 m n.p.m.) przez Růžovą horę 
(1134 m n.p.m.) pod sam szczyt najwyższej góry w Karkonoszach (1594 m 
n.p.m.) wynosi 3527 metrów. Przy średniej szybkości 2,5 m na sekundę 
można tę trasę pokonać w ciągu 25 minut. Pojemność 250 osób na godzi-
nę jest uzależniona od pogody. Zwłaszcza na drugim odcinku z uwagi na 
szczególnie trudne warunki klimatyczne kolejka bywa czynna przeciętnie 
152 dni w roku. Z miejscowości Pec pod Śnieżką na Růžovą horę jeździ 
kolejka linowa od 15 stycznia 1949 roku. Drugi odcinek został urucho-
miony na próbę 10 października 1949 r. a definitywnie 1 lipca 1950 r. Na 
Śnieżce, podobnie jak przed dwudziestu laty na Czarnej Górze wybudowa-
no najpierw w wykarczowanym pasie zbocza kolejkę pomocniczą służącą 
do przewożenia materiałów budowlanych. I tutaj z biegiem lat pracownicy 
zżyli się i wytworzyli zgrany zespół całkowicie oddany swej kolejce. Do dnia 
dzisiejszego pracowało przy kolejce na Śnieżkę łącznie 270 pracowników. 
Niektórzy z nich odpracowali tutaj przeszło ćwierć stulecia. Czarna Góra 
miała swego Václava Číhę, który przyszedł do pracy przy kolejce jeszcze 

podczas jej budowy w 1928 r. i stopniowo dopracował się aż na stanowisko 
naczelnika. Z przerwą wojenną pracował tu ponad trzydzieści lat. Śnieżka z 
kolei miała swojego Michala Floriša, który tam służył przez 36 lat. Do pracy 
przyszedł wkrótce po uruchomieniu kolejki w kwietniu 1948 roku, by po 
sześciu latach objąć stanowisko jej naczelnika. Na emeryturę odszedł w 
maju 1984 roku jako żywa legenda kolejki. Przyjaciele i pracownicy żegnali 
go z żalem. Po sprywatyzowaniu kolejki w 1996 r. Czeskie Koleje zastąpiła 
w gospodarzeniu z kolejką spółka akcyjna Kolejka Linowa Śnieżka. Pod jej 
szyldem może nasza najdłużej dzisiaj działająca bez rekonstrukcji general-
nej kolejka linowa z dumą obchodzić swój 55 jubileusz.

Zapaleni budowniczowie kolejki linowej na Czarną Górę.

Pierwsza czechosłowacka kolejka linowa jeździła od 1928 roku
na Czarną Górę z uzdrowiska Janské Lázně.

Krzesełkowa kolejka linowa z miejscowości Pec pod Śnieżką na Śnieżkę 
jeździ już bez przerwy rekordowych 55 lat.

NACZELNIK STŘIHAVKA POSKROMIŁ NAWET NIEDŹWIEDZIA
Widok pojedynku długoletniego pracownika kolejki linowej na Czarnej 
Górze Antoniego Střihavki z rozjuszonym niedźwiedziem, może niejed-
nemu czytelnikowi przypomnieć historię jednego zejścia ze szczytu 
góry biczowanej przez wichurę. Było to chyba w grudniu 1965 roku 
podczas kilkudniowej wichury wywracającej świerki i jodły w Klausovym 
dole. Zbudził się tam wówczas ze snu zimowego ostatní karkonoski 
niedźwiedź. Wściekły ruszył pod bufet i stację kolejki linowej, by wyże-
brać coś do zjedzenia. Ale z uwagi na pogodę wszystko było pozamyka-
ne. W kolejnym porywie wiatru zderzył się z konduktorem Střihavką bro-
dzącym w głębokim śniegu z sylwestrowskim utargiem, który niósł do 
uzdrowiska Janské Lázně. Ta bardzo bał się o plecak pełen pieniędzy, 
że się zdecydował z rzezimieszkiem walczyć. W zamieci nie rozpoznał, 
kto go napadł. Chwycił rzekomego złodzieja za futrzany kołnierz, do 
mordy mu wepchnął kleszcze do dziurkowania biletów i zręcznym chwy-
tem przewrócił atakującego na ziemię. Wystraszony rozbójnik pomru-
kując zniknął w młodym zagajniku. Zupełnie przypadkowo przejeżdżał 
obok na nartach fotograf Franciszek Celba, który w zamieci zabłądził. 
Pomimo całkowitego wyczerpania zdołał wyciągnąć z plecaka aparat 
fotograficzny i pojedynek sfotografować. Střihavka nie chciał później fo-
tografowi wierzyć, że bił się z niedźwiedziem. Dopiero o dwa dni później 
zemdlał na peronie, kiedy od fotografa dostał wywołane zdjęcia. Pod-
czas kiedy Celba cucił konduktora, fotografię podniósł jeden z czekają-
cych i jeszcze tego samego dnia sprzedał telewizji komercyjnej. W ten 
sposób zdjęcie dostało się do dziennika telewizyjnego a kierownictwo 
w Pradze awansowało Antoniego Střihavkę do rangi naczelnika kolejki 
linowej na Czarnej Górze. W dekrecie nominacyjnym napisano: „Skoro 
poradził sobie z niedźwiedziem, poradzi sobie i z kolejką linową!“. 

Nie wierzycie? Nic dziwnego. Być może to było zupełnie inaczej. 
Niedźwiedź jest bowiem wypchany. Długo stał na zamku we Vrchlabí, 
prawdopodobnie był trofeum myśliwskim miejscowych właścicieli  
z rodu Czernin-Morzinów. W 1940 roku przeniósł się do zamku w Mar-
szowie Górnym, gdzie też wraz z zamkiem w roku 1945 został na mocy 
dekretu prezydenta republiki unarodowiony. Nie wiedział dokąd iść 
schował się więc do gabinetu przyrodniczego w szkole marszowskiej. 
Nudził się tam i pewnie by umarł z nudy po raz drugi, gdyby nie impre-
zyjki grona nauczycielskiego organizowane z okazji Bożego Narodzenia 
i zakończenia szkolnego roku. Było na co popatrzeć nawet szklanymi 
oczyma. Niekiedy dali mu się i napić lub popalić. Ale później znowu 
wracał między wypchane zwierzęta. Wszystko się zmieniło z przyjściem 

Historyczna kolejka linowa z miasteczka Pec pod Śnieżką jest 
czynna codziennie. Według zimowego rozkładu jazdy jest czynna 
od 8:00 do 18:00 godziny odjeżdżając o każdej pełnej godzinie. 
Odcinek dolny na Růžovą horę jest czynny regularnie, odcinek górny 
prowadzący na sam szczyt Śnieżki bywa z uwagi na silny wiatr lub 
namarzający lód zamknięty. Aktualne informacje o rozkładzie jazdy 
są dostępne pod numerem telefonu: 00420 499 895 137 lub 499 
895 110. Lanová dráha Sněžka a.s., 542 21 Pec pod Śnieżką 230, 
dyrektor inż. Jiří Martinec, tel., fax: 499 895 138, e-mail: info@snez-
kalanovka.cz, www.snezkalanovka.cz

fotografa Celeby, który przekonał dyrektora i z niedźwiedzia uczynił swe-
go partnera handlowego. Codziennie wyruszali na Czarną Górę, by stra-
szyć dzieci, roześmiać dziewcząta, wysłuchiwać filozofujących senio-
rów. A przy okazji powstawały fotografie z niedźwiedziem deptającym 
po piętach, z niedźwiedziem w objęciach, karmienie dzikich zwierząt, 
na nartach i z całą grupą. Pewnego razu przechodził obok konduktor 
Antonín Střihavka a przyjaciel František Celeba też mu zrobił zdjęcie. 
Nie za pieniądze, ale tylko tak dla zabawy i dla przyjaciela. Pięknie to 
zaaranżowali. Ale jak było naprawdę - tego już się nie dowiemy. Fotograf 
Celeba, naczelnik Střihavka i niedźwiedź - wszyscy się już dobrze bawią 
w karkonoskim niebie.                 -pk-
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KARKONOSZE RAJEM DLA

Przed tegorocznym sezonem w dniu 22 listopada 
2003 r. Zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego, 
Karkonosze-Stowarzyszenie Miast i Gmin, główne 
ośrodki narciarskie, poszczególne miasta i gminy, 

Pogotowie Górskie i inni partnerzy zawarli umowę, która miałaby 
zabezpieczyć najlepsze, najrozleglejsze i najdokładniejsze ozna-
czenie, przygotowanie i utrzymywanie tras narciarskich do biegania 
w historii karkonoskiego narciarstwa. Środki finansowe włożone do 
wspólnego funduszu przez wszystkie zainteresowane strony pozwo-
lą na konserwację tras trzy- lub nawet cztery razy w tygodniu jeżeli 
wymagać tego będą warunki atmosferyczne. W ramach tegoroczne-
go programu Karkonosze rajem dla miłośników biegówek przygo-
towanych zostanie 527 kilometrów tras biegowych. Na większości 
odcinków oprócz wyrównanego pasu dla nowoczesnych technik 
biegania przygotowany zostanie przynajmniej jeden tor dla biegów 
klasycznymi technikami. Więc o ile pogoda dopisze będziemy mieli 
się z czego cieszyć. 

Główna trasa narciarska stanowiąca oś główną karkonoskich tras 
narciarskich biegnie od Harrachova aż do Małej Upy Górnej z odgałę-
zieniem do Žacléřa. Całą trasę wyraźnie wyznaczają czerwone romby ze 
strzałkami umieszczone na wysokich tyczkach. Długość trasy bez od-
gałęzień wynosi 79,62 kilometrów. Od trasy głównej prowadzą odgałę-
zienia do poszczególnych ośrodków sportów zimowych. Trasa przecina 
również sporo lokalnych tras różnych kategorii. Najlepszymi miejscami 
do biegania na nartach w Karkonoszach są tradycyjnie takie punkty jak 
Černá hora, Mísečky i Harrachov. Niektóre trasy w zimie przeznaczone 
są tylko dla narciarzy - pojazdy śnieżne i piesi powinni te ograniczenia 
przestrzegać. Do takich dróg należą np.: droga Bądź Fit (Buď fit) w Doli-
nie Łaby (Labský důl) i na zboczu (Dívčí stráň) w Špindlerovym Mlýnie (9 
km), w Wielkiej Upie trasa okrężna na Světlej horze od Valšovek (11 km), 
trasa przez Konfiskáty w dolinie Černý Důl (7 km), trasa okrężna Haida 
w Małej Upie ( 4 km), trasa okrężna na polu golfowym w Młodych Bu-
kach (5 km), trasy wokół łomu w Strážnym (5 km) oraz cały szereg tras 
w Harrachowie. Pozostałe trasy są przeznaczone dla wszystkich gości 
gór, ale i tak narciarzy jest na nich najwięcej. Tylko w dwóch miejscach 
Karkonoskiej Trasy Narciarskiej a mianowicie w Špindlerowym Mlynie  
i Marszowie Górnym jest narciarz zmuszony zdjąć narty. 

Wybierzcie się na Karkonoską Trasę Narciarską
Dla dobrych narciarzy pokonanie całej Karkonoskiej Trasy Narciarskiej 
liczącej około osiemdziesięciu kilometrów w ciągu jednego dnia jest 
wyzwaniem do zmierzenia swych sił. Pozostałym wystarcza przeje-
chanie jej określonych odcinków czy stopniowe poznawanie w trakcie 
kolejnych wypadów. Na Zachodzie ma swój początek w Harrachowie 
skąd wspina się wzdłuż rzeki Mumlavy ku miejscu zwanemu Krako-
nošova Snídaně gdzie skręca w lewo ku schronisku Vosecká bouda. 
Schronisko znajduje się już nad górną granicą lasu na grzbiecie Karko-
noszy. Początkowe nabieranie wysokości zwalnia na tempie w miarę jak 
mijamy po lewej stronie zasypane śniegiem źródło Łaby i docieramy do 
skrzyżowania U čtyř pánů. Tutaj mamy już za sobą ciężkich 11 kilome-
trów podejścia. Ale za to następnych 12 kilometrów aż do Špindlerova 
Mlýna to fraszka. Zboczem Kotła dostaniecie się na Zlaté návrší i do 
schroniska Vrbatova bouda. W tym miejscu trasa osiąga swój najwyższy 
punkt - 1400 m. npm.. Dalej po zaśnieżonej szosie górskiej można zje-
chać do ośrodka Horní Mísečky. Tutaj ma swój początek piękna trasa 
okrężna na Rovinku i nad Benecko. Nasza trasa biegnie dalej razem  
z niebieskim szlakiem turystycznym z Medvědina do Špindlerova Mlýna. 
Przez centrum bez trudności przejedziecie aż do centrum narciarskiego 
Svatý Petr gdzie się zaczyna  drugie ostre podejście. Niewątpliwie kusi  

MIŁOŚNIKÓW BIEGÓWEK

kolejka linowa na Plaň jednakże droga narciarska skręca w prawo ku 
Hromovce. Na Krásné pláni skręca się ku schronisku Na Pláni. Od 
tego momentu droga prowadzi nieznacznie, jednakże stale pod górę 
koło schroniska Klínové boudy aż na Rozcestí, gdzie 13 kilometrowe 
podejście się kończy. Za bufetem wkraczamy w rejon miejscowości Pec 
pod Śnieżką. Trasa prowadzi dalej przez schronisko Dvorská bouda  
i zbocze góry Liščí hora. Odcinek trasy przez szczyt góry nie jest utrzy-
mywany. Od Tetřevích bud przesieką gazociągu jedzie się koło Lesni 
boudy do stacji górnej wyciągu narciarskiego Zahrádky, dalej grzbietem 
na Lučiny, gdzie się kończy 12-kilometrowy odcinek przyjemnej jazdy. 
Od podejścia na Černą horę od Kolíńskiej boudy zaczyna się kolejny 
13-to kilometrowy odcinek do Marszowa Górnego. Po drodze mija 
się trasy okrężne na Světlej horze z najlepszymi terenami do biegania  
w Karkonoszach wschodnich. Z Czernej hory trasa wiedzie ku Wielkim 
Pardubickim boudom, na Modre kameny i Krausove boudy skąd przez 
Reissowe domki można dojechać do Marszowa Górnego. Jest to naj-
niższy punkt Trasy Karkonoskiej. Tutaj ma swój początek ostatní trzeci 
19 kilometrowy odcinek prowadzący stale pod górę aż ku Rýchorskiej 
boudzie. Różnica wysokości wynosi 300 metrów. W tym miejscu 
znajduje się człowieki tak samo wysoko jak na wschodnim końcu trasy 
na Przełęczy Okraj. Dlatego też dalsza trasa na grzbiecie leżącym na 
granicy obu państw, dalej po Drodze Celnej do Alberzyc Górnych, ku 
Lysečinskiej boudzie i przez Cestník do Małej Upy nie zaskoczy już nas 
żadnym trudniejszym odcinkiem. W zeszłym roku ta trasa utrzymywa-
na w należytym stanie była bardzo miłą niespodzianką dla narciarzy  
w Karkonoszach wschodnich. Docenili to przede wszystkim zwolennicy 
biegówek z Pomeznich Bud zjeżdżający do Marszowa lub do Svobody 
nad Upą, Młodych Buków czy też Trutnova. 

Muszę się przyznać, że ostatnio preferuję bardziej biegówki niż narty 
zjazdowe. Nie tylko z uwagi na dbałość o dobrą kondycję fizyczną 
i spokój towarzyszący zjeżdżaniu przez cichy las, lecz również  
z uwagi na przyjemność z pięknej jazdy przez śpiący, zaśnieżony 
las po dobrze przygotowanej trasie. Gdzie dwaniej zjazd karkołom-
nymi dróżkami leśnymi przypominał bój o przeżycie, dzisiaj nawet 
na biegówkach z luźną piętą zjeżdża się bezpiecznie i spokojnie.  
O urokach stopniowego nabierania wysokości na szerokich i rów-
nych trasach, na których można wykorzystać bez przeszkód wszyst-
kie techniki jazdy już nawet nie wspomnę.Popołudnia spędzone na 
trasach okrężnych na Černej i Světlej horze podobnie jak i na trasach 
między Mísečkami i Beneckiem należą do najprzyjemniejszych.  
W zeszłym roku pod koniec marca żona kupiła sobie nowe biegówki. 
W jej przypadku trudno mówić o wcześniejszym treningu, ale i tak 
dała się namówić na wielką wyprawę. Od pensjonatu Veselý výlet 
w Temnym Dole samochód zawiózł nas do Harrachowa i odjechał. 
Jedyna droga powrotna prowadziła przez grzbiety Karkonoszy. Do 
Voseckiej boudy po zmarzniętym śniegu nowoczesną techniką jazdy 
jechało się bardzo dobrze później, kiedy się ociepliło narty już tak 
dorze się nie ślizgały. Ale i tak zjazd przez Vrbatovą boudę do miej-
scowości Špindlerův Mlýn poszedł nam dobrze. Czas próby nadszedł 
przy podjeździe do Bufetu Na Rozcesti w mokrym śniegu. Trochę sił 
nam dodał posiłek w Leśnej boudzie, ale wspinaczka na Černą horę 
niemalże wykończyła małżonkę. Tuż przed osiągnięciem najwyższe-
go punktu chciała się poddać. Po siedmiu godzinach już bez trudu 
zjechaliśmy do Temnego Dolu. Wieczorem było w domu cicho, ale już 
na drugi dzień przyjaciele słuchali opowieści o znakomitej przeszło 
pięćdziesięciokilometrowej wyprawie na nowych nartach. Mogę 
tylko potwierdzić, że kiedy się trafi ładna pogoda - nie ma nic pięk-
niejszego. W tym roku pojedziemy w przeciwnym kierunku. Spotkamy 
się na szlaku?

PO KARKONOSZACH W PSIM ZAPRZĘGU
Petr Hanzlík przyjechał do cetrum sportów zimowych Špindlerův Mlýn  
z kilkoma psami na początku zimy 1979 roku. Tym samym stał się pierw-
szym czeskim „musherem“, czyli jeźdźcem z psim zaprzęgiem. Jak Biały 
Dzień na Alasce w powieści Jacka Londona rozwoził pocztę a niekiedy 
i zaopatrzenie po najwyżej położonych miejscach w Karkonoszach 
zachodnich. Przez dwie zimy listonosz Hanzlík prowadził psi zaprzęg 
na trasie Špindlerův Mlýn, Martinovka, Labská bouda, Vrbatova bouda, 
Mísečky i z powrotem do Špindlerowa Mlýna. Przy tej okazji poddawał 
próbie nową rasę czeskiego psa górskiego, wytrzymałość uprzęży  
i własnoręcznie wykonanych sani według fotografii z Alaski. Psi zaprzęg 
poganiany okrzykami swego pana pędzący po karkonoskich zboczach 
skusił następnych romantyków żądnych przygody. Spośród pionierów 
- hodowców psów pociągowych a później wyścigów psich zaprzęgów 
należy wymienić przede wszystkim Jana Chluma z Vrchlabi i Ivana Kobra 
z miejscowości Pec pod Śnieżką. 

Mushing to kombinacja znajomości zimowej przyrody górskiej  
i hodowli psów. Do wyhodowania czeskiego psa górskiego, mieszań-
ca pasterskiego psa i psa husky z Alaski, prawdopodobnie jedynego  
w owych czasach w Czechach, przyczyniła się również żelazna kurtyna 
utrudniająca tutejszym musherom wyjazdy do krajów północnych jak 
również sprowadzania do Czech szczeniąt północnych ras. Czeski pies 
górski został zaklasyfikowany do kategorii wytrzymałych psów północ-
nych hodowanych na długie trasy tzw. longy. Psy tej rasy są wytrzymałe, 
przystosowane do trudnych warunków klimatycznych i mało wybredne 
co do pokarmu. Obecnie przestaje jego wykorzystywanie jako psa po-
ciągowego w zaprzęgu. Na krótszych dystansach prym wiodą szybsze 
psy skandynawskie z krwi ras myśliwskich. Są szybsze, ale mniej od-
porne, mają krótszą sierść, aby się w warunkach cieplejszych i bardziej 
wilgotnych nie przegrzewały. Wymagają ponadto bogatszego pokarmu  
i są bardziej przywiązane do człowieka. Natomiast powolniejszy puszy-
sty malamut lub husky z Alaski przeżyje nawet lodowatą noc a na cały 
roboczy dzień wystarczy mu jedna zmarznięta ryba. Autorytetem dla 
niego nie jest pan, lecz sfora. 

Psi zaprzęg pomógł Amundsenowi wygrać z Brytyjczykami wyścig 
o pierwsze zdobycie Bieguna Południowego. Ekspedycja amerykańska 
doprowadziła na biegun w Antarktydzie w roku 1929 pierwszego Cze-
cha Václava Vojtěcha. Między innymi opiekował się psami pociągowymi  
a z jednym z nich po szczęśliwym zakończeniu ekspedycji wrócił w 1930 
roku do kraju. Jego plany wykorzystywania psich zaprzęgów do trans-
portu w Karkonoszach przekreśliła tragiczna śmierć tego młodego po-
larnika. Mushing dotarł do czeskich gór dopiero pięćdziesiąt lat później. 
Na wyścigi psich zaprzęgów można się w tym roku popatrzeć na trzech 
głównych akcjach organizowanych przez Musher Klub Krakonoš.

Lodowa jazda - odbędzie się pod nazwą Memoriał Dra Václava 
Vojtěcha i trwać będzie trzy dni od 20 do 22 lutego 2004. W piątek 
20 lutego karkonoski „long“ rozpocznie się o godz. 10.00. Startować 
będą naraz wszystkie załogi z lotniska we Vrchlabi. W trzech etapach 
zaprzęgi liczące od ośmiu do dziesięciu psów pokonają 170 km po 
drogach Karkonoszy wschodnich i środkowych. Obie noce wszyscy 
biwakują w okolicy Tetřevích bud. Na saniach wiozą materiał i prowiant 
dla psów oraz dwuosobową załogę. Przez cały czas trwania wyścigu nie 
mogą skorzystać z cudzej pomocy ani pożywienia poza napojami. Poza 
musherem za saniami jest przywiązany na linie narciarz na biegówkach 
pomagający w trudnych sytuacjach opanować zaprzęg a w miejscach  
o dużym ruchu kierować psami i uspokajać je. Dwuosobowe załogi 
były na Alasce tradycją: W głębokim śniegu zawsze jeden człowiek 
wydeptywał rakietami szlak, drugi kierował zaprzęgiem. Dopiero na 
twardej równej powierzchni zamarzniętych rzek i jezior mogli jechać na 
saniach obaj. 

Black Trail to zawody w skijöringu. Jest to nowoczesny sport, w którym 
ścigają się musherzy na bieżkach ciągnięci przez jednego lub dwa psy. 
Start jest 7 marca o godz. 10:00 na Hříběcích boudach w miejscowości 
Strážné. Trasa ma 40 km długości i prowadzi po trasie karkonoskiego 
wyścigu na biegówkach tzw. Karkonoskiej Siedemdziesiątki, która od-
będzie się o dzień wcześniej. 

Kněžický sprint Grand Prix - od 12 do 14 marca 2004, to zawody  
w ramach Pucharu Europy Sprintu Psich Zaprzęgów. Knieżyce są osa-
dą leżącą nad Vrchlabim przy drodze do Benecka. Zaprzęgi z ośmioma 
psami pokonują trasę o długości 16 km w zależności od stanu trasy  
w ciągu pół godziny z przeciętną szybkością ponad 25 km/godz. Sanie 
ciągnięte przez cztery psy na trasie o długości ośmiu kilomterów są 
jeszcze szybsze.

Właśnie we wspomnianych Knieżycach przy schronisku Smejkalova 
bouda prawie przez całą zimę można poznać radość jaką daje jazda 
psim zaprzęgiem. Musher Jiří Vondrák z Radkiem Havrdą i Martinem 
Mačkiem organizują przejażdżki psim zaprzęgiem dla gości Karkono-
szy. Zainteresowani mogą wygodnie zasiąść w saniach i kwestię powo-
żenia zaprzęgiem pozostawić w rękach doświadczonego mushera albo 
też samemu spróbować swych sił. Dla bardziej wymagających oferują 
całodniowe i kilkudniowe wyprawy po Karkonoszach z nocowaniem  
w namiotach. Firmom i managerom dla urozmaicenia obrad czy szkoleń 
oferują w różnych miejscach Karkonoszy aż cztery pary sani na krótkie 
przejażdżki. Takie przygody najdłużej utkwią uczestnikom spotkań czy 
szkoleń w pamięci. Bowiem w większości z nas drzemie kęs romantyka 
i marzenia o tym, by stać się Białym Dniem. 

Przejażdżki psim zaprzęgiem z doświadczonym musherem. 
Jiří Vondrák, Smejkalova bouda, Kněžice u Vrchlabí, tel. GSM 777 
559 887, tel.: 00420 499 440 524, e-mail: vondrak@cmail.cz, wię-
cej informacji o sporcie saniowym można znaleźć pod adresem:  
www.mushing.cz
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Wybór polecanych usług oparty jest na doświadczeniach i sądach oraz poglądach redakcji czasopisma Veselý výlet na problematykę rozwoju lokal-
nej turystyki. Nasze kryteria wyboru i oceny poziomu usług oraz pracy obsługi kładą nacisk przede wszystkim na stałość wysokiej jakości oferowa-
nych usług, jak również na solidność placówki, stan objektu i jego koegzystencję z krajobrazem górskim i środowiskiem, swego rodzaju wyjątkowość  
z różnych względów. Jesteśmy świadomi, że wartściowaniem usług przejmujemy odpowiedzialność za ich jakość a że ta jest zarazem kamieniem 
probierczym solidności naszego czasopisma. Dlatego w tym wydaniu Veselego vyletu znajdziecie sprawdzone obiekty i usługi polecane już w nume-
rach poprzednich. Veselý výlet mogliśmy wydać dzięki pomocy tutejszych miast i gmin oraz właśnie tych przedsiębiorców, którzy są odpowiedzialni  
za oferowane usługi. Cieszyć się będziemy jeżeli będziecie zadowoleni i usatysfakcjonowani skorzystawszy z naszych rad. Jednocześnie Was pro-
simy o przysługę, w przypadku, że będziecie zadowoleni nie zapomnijcie poinformować obsługę, że się o nich dowiedzieliście na łamach naszego 
czasopisma. Z góry dziękujemy.                 Redakcja

HERBERT BERGER
- GÓRAL Z RICHTEROVYCH BOUD

POLECAMY
DOBRE USŁUGI

Większą część życia spędził na szczytach Karkonoszy. W chałupie po 
przodkach tuż koło Výrovki w lutym bieżącego roku Herbert Berger, w pełni 
sił witalnych, obchodzić będzie siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Z jedną 
z jego trzech córek, z tą średnią długo siedziałem w jednej ławie szkolnej. 
Dziwiło mnie, że ojca nazywa dziwnym imieniem. Dopiero znacznie później 
zrozumiałem, co znaczy być zapomnianym Niemcem w Czechach. Wszyst-
kie trzy umiały znakomicie jeździć na nartach a pomimo tego nie raz przyszły 
do szkoły całe mokre. Ponoć nie mogły się przedrzeć przez głęboki śnieg 
w dół z Růžohorek, gdzie mieszkały. Większość z nas nie miała pojęcia  
o tym miejscu i nic nie wiedzieliśmy o tym, jak ciężka a zarazem piękna może 
być droga do szkoły. Później zaprzyjaźniłem się z Herbertem mogłem więc 
zwięźle zapisać jego życiorys.

Bergerowie przyszli do Karkonoszy w XVI wieku wycinać las dla potrzeb 
cesarskich kopalń w Kutnej Horze. Na najstarszym spisie osadników 
Wielkiej i Małej Upy z 1644 roku są zapisani aż dwaj: Elias i Zacharias 
Berger. W miejscowości Pec pod Śnieżką od ich nazwiska została nazwana 
Bergerseite - dzisiejsza Malá Pláň. Herbert Berger urodził się w środku 
tej miejscowości w ówczesnym sklepie kolonialnym, stojącym do 1980 
roku w miejscu dzisiejszej galerii Veselý výlet. W domu było ich siedmioro. 
Wkrótce przeprowadzili się do Glockenhausu (chałupy z małą dzwonnicą) 
dziadka Stefana na Wielkiej Pláni. Ojciec Georg Berger ukończył inżynierię 
maszyn na politechnice i chciał podjąć pracę w Bawarii. Jego młodszy brat 
Franz dostał już w 1931 roku starą letnią chałupę w najwyższym punkcie 
Richterovych Boud. Budynek przystosował do zamieszkiwania przez cały 
rok. Ale nie podobało mu się mieszkanie na tak odległym miejscu. W roku 
1939 bracia zamienili się chałupami. Powozem wywieziono rodzinę i rze-
czy Georga na Richterovki a w drodze powrotnej zwieziono rzeczy rodziny 
Franza. Mając pięć lat znalazł się Herbert na wysokości 1250 m n.p.m., 
gdzie ani wówczas zbyt wielu ludzi nie mieszkało przez cały rok. O trudnych 
warunkach klimatycznych świadczy tragedia, podczas której zaledwie sto 
metrów pod ich chałupą zasypała lawina dwóch chłopców z Berlina. Do 
dnia dzisiejszego na dnie doliny Zelený důl przypominają tę tragedię dwa 
małe dębowe krzyże. 

Wszystko uległo zmianie, kiedy II wojna światowa dotarła aż na Reich-
terove boudy. Ojciec został powołany do armii najpierw jako technik na 
lotnisko a na samym końcu wojny znalazł się na froncie. Były to złe czasy. 
Najstarszy brat zginął. Matka zmarła latem 1945 roku a wszyscy sąsiedzi 
musieli odejść. Dzieci zostały w chałupie same. Najstarsza Edyta miała 
piętnaście lat. Najmłodszy Erich nie miał jeszcze siedmiu lat. Cały rok nie 
chodzili w ogóle do szkoły. Dzieci żyły z pożyczek. Głównym kucharzem 
był Herbert. Potem stał się cud. W roku 1948 wrócił z rosyjskiej niewoli 
Georg. Deportacja Niemców skończyła się już przed rokiem więc zostali na 
Richterovych boudach. W odróżnieniu od ojca dzieci stzybko nauczyły się 
mówić po czesku. Ale i tak nie mogły uczęszczać do szkoły. Herbert miał 
sobie wybrać pracę w jednym z trzech zawodów: drwal, górnik, pomocnik 

budowlany. W tym okresie już puste chałupy w górach zaczęli zajmować 
miłośnicy romantyki życia na łonie natury. Ówczesny niedzielny sąsiad 
- policjant z Trutnova kilkakrotnie pomógł Bergerom. Pomógł również 
Herbertowi, by mógł się kształcić na kucharza. Szkołę ukończył w 1951 
roku, ale stale nie posiadał obywatelstwa. Jeszcze w 1948 roku umówili się  
z ojcem, że jak tylko spłacą długi odjadą do Niemiec. Herbert czuł się 
bardzo osamotniony. Ale Georg z czasem się powtórnie ożenił i zapomniał  
o chęci opuszczenia Rechterowych boud. Wykupił skonfiskowaną chałupę 
i zaczął prowadzić gospodarstwo jak przed wojną. W tej sytuacji Herbert 
wyruszył do Niemiec sam. Na piechotę dotarł do Berlina. W zonie rosyjskiej 
schował sobie rzeczy i przeszedł do zony angielskiej. W dobrym hotelu 
pokazał czeski dyplom kucharza i stał się jednym z dziesięciu hotelowych 
kucharzy. Po pewnym czasie wrócił po swoje schowane rzeczy, ale ludzie, 
u których miał je schowane zdradzili to policji. Herbert uciekł, ale tuż przed 
celem złapali go żołnierze rosyjscy, zbili i zamknęli w izolatce. Po upływie 
trzech miesięcy był w Czechosłowacji sądzony i skazany za opuszczenie 
kraju i nielegalne przekroczenie granic. Działo się to zaledwie cztery lata po 
deportacji ostatnich Niemców. W wieku siedemnastu lat przeżył trzynaście 
miesięcy najcięższego więzienia w Jáchymovie. Wydobywał węgiel głów-
nie w złą sławą okrytej kopalni Prokop. Po powrocie na Richterovy boudy 
przyszła po niego czerwona policja - musiał pracować w gospodarstwie 
rolnym i codziennie rano i wieczorem meldować się na posterunku. Służbę 
wojskową odbywał w specjalnych oddziałach pomocniczych nazywanych 
Czarni Baroni, ale jako zawodowy kucharz szybko dostał się do kuchni. 
Tym większe było jego zdziwienie, kiedy po wyjściu do cywila zakazano 
mu pracować jako kucharz. Wrócił do Karkonoszy do miejscowości Pec 
pod Śnieżką, gdzie w domu wypoczynkowym dostał miejsce magazyniera. 
Ponieważ nie mogli tam znaleźć dyplomowanego kucharza wkrótce był 
magazynierem w kuchni. Polityczna odwilż znajdywała swe odbicie w życiu 
zwykłych ludzi. Na Richterovych boudach poznał to ojciec Georg, któremu 
pozwolono przenocować gości a Herbert w 1960 roku stał się zarządcą 
schroniska górskiego Milíř przy drodze do doliny Modrý důl.

Członkiem górskiego pogotowia ratowniczego jest już od czterdziestu lat 
- dzisiaj jako weteran ze złotą odznaką. Już w 1964 roku marzył o karierze 
zawodowego ratownika, ale ówczesny szef pogotowia Oťan Štětka rzekł mu 
bez skrupułów, że z jego kadrowym profilem nie może być o tym ani rzecz. 
Umówił go jednak na spotkanie z dyrektorem Miroslavem Klapką zakładają-
cym Karkonoski Park Narodowy. Herbert Berger stał się pierwszym straż-
nikiem parku narodowego w Czechach. Jego rewir sięgał od Czarnej Góry 
po Rýchory - czyli obejmował jedną trzecią całych Karkonoszy czeskich. Ze 
współpracownikami z zarządu zaczęli od wytyczenia granic parku i rezerwa-
tów przyrodniczych, stawiania tablic informacyjnych, likwidowania starych 
wysypisk i przekonywania ludzi o potrzebie chronienia przyrody. W owych 
czasach hałdy popiołu i żużlu oraz stosy puszek od konserw były przed 
każdym schroniskiem, samochody jeździły nawet w najwyższych partiach 
gór po zniszczonych drogach a kwiaty zrywał kto chciał.

Małżonka Marie w roku 1966 wzięła w dzierżawę gospodę Růžohorky 
stając się jednym z pierwszych prywatnych dzierżawców. To było wielkie 
wydarzenie i kolejnych sześć lat przeżyli tutaj najpiękniejszą część życia. 
Z pracy mieli taką radość, że hotelik był czynny przez cały rok. Niekiedy za 
cały dzień zajrzał tylko jeden gość, kiedy indziej przyszło ich tysiąc. W zimie 
codziennie rano Herbert i obie córki zakładali narty i zjeżdżali przez las na 
Karlův Vrch i dalej po ścieżce do miasteczka Pec. Ojciec ciągnął sanie „ka-
nady“ pełne bielizny pościelowej świecąc przy tym lampą przymocowaną 
na czole córkom na drogę. Córki wkrótce jeździły lepiej niż on i żartowały, 
że przez niego spóźnią się do szkoły. Kruche chwile wolności znowu się 
skończyły i politycznie podejrzany Herbert Berger znal sobie nową pracę 
- zarządcy zakładowego domu wypoczynkowego Prvosenka na Liščí louce. 
Chronił go dyrektor. Jak tylko dyrektor zmarł - personalny wyrzucił go z pra-
cy. Ale wówczas był już umówiony z Zarządem Obiektów Sportowych ČSTV 
(Czechosłowacka Kultura Fizyczna), że podejmie się próby uratowania 
schroniska Luční bouda. Z całą rodziną zabrali się do pracy i pomimo braku 
zainteresowania ze strony właściciela obiektu, uczynili z największgo tak 
wysoko położonego schroniska i tak źle dostępnego dobrze prosperujący 

obiekt. Znowu piekło się tutaj wielkie rogale, czynna była restauracja, bufet i winiarnia, 
noclegi były dostępne dla każdego.

Po śmierci ojca Georga w 1984 roku chałupę razem z krową przejął brat Erich. Od tej 
chwili po Herbercie zarządzał Luční boudą. W listopadzie 1990 roku kawałeczek pod 
Richterovymi boudami zabił się w terenowym samochodzie. Spieszył się do miasteczka 
na zebranie publiczne , by poprzeć kandydaturę brata na starostę miasteczka Pec. Sta-
rostą Herbert nie został, ale razem z córką i zięciem kupili zniszczoną Hospodę Na Peci  
i byłą siedzibę sołtysa wyremontowali. Na Sylwestra 1992 roku po latach starą i sławną 
gospodę ponownie otworzyli. Kiedy Herbertowi zmarła żona powrócił na szczyty, by 
przejąć chałupę po ojcu leżącą wysoko nad miasteczkiem. Znowu do Horskiego Dvoru 
na Richterowych Boudach przyjeżdżają goście tak jak za czasów stryja Franza, ojca 
Georga i brata Ericha. Podczas ostatniej wizyty zapytałem przyjaciela, komu Horský dvůr 
przekaże. Na dworze była brzydka pogoda, gęsta mgła sięgała aż pod samą chałupę. 
Oświetlona rannym słońcem Liščí hora sterczała jak wyspa z morza chmur. Herbert na 
piękno tej sceny spoglądał poprzez kwitnące jeszcze na parapecie pelargonie i po długiej 
zadumie odpowiedział, że jeszcze nie wie. Jakby ciążyła nad nim 400- sto letnia historia 
rodu Bergerów w Karkonoszach.           (Noclegi - Horský dvůr, tel.:, fax: 00420 499 736 324)Herbert Berger, góral z prawdziwego zdarzenia, zarządca schroniska  

i pierwszy strażnik parku narodowego w Karkonoszach.

Ośrodek SEVER
Już dziewięć lat działa w Marszowie Górnym Ośrodek Kształcenia i Etyki Ekologicznej Rýcho-
ry SEVER. Główną siedzibą tej nierządowej i niekomercyjnej organizacji jest część budynku 
szkoły podstawowej, gdzie prowadzone są przez cały rok stacjonarne kursy dla uczniów szkół 
podstawowych, średnich i wyższych, dla nauczycieli oraz wszystkich innych zainteresowanych 
problematyką pedagogiki ekologii. Program szkoleń przewiduje wycieczki po Karkonoszach, 
kształtowanie umiejętności współpracy, obserwowania przyrody w terenie, rozwijanie wy-
obraźni plastycznej, sztuki dyskutowania, różne gry symulacyjne itp. Uczestnicy kursów mają 
do dyspozycji świetlicę, kuchnię, bibliotekę i videotekę. Organizatorzy zapewniają całodzienne 
wyżywienie. Ośrodek SEVER prowadzi również Klub Wolnego Czasu dla dzieci i młodzieży 
OKO, który znajduje się w budynku byłej szkoły przy głównej szosie ( w budynku mieści się 
również Szkoła Narciarska Orion). Klub OKO jest dostępny dla dzieci i szerokiej publiczności 
zawsze w poniedziałki, środy i soboty od godz. 16:00 do 20:00. Można tutaj wypić herbatę 
lub kawę, poczytać książkę, zagrać w jakieś gry towarzyskie lub odwiedzić którąś z pracowni 
plastycznych ewentualnie wysłuchać koncertu lub obejrzeć film. Program klubu jest ogłaszany 
co miesiąc na plakatach. Pod koniec 2002 roku Ośrodek SEVER stał się właścicielem byłej 
plebani w Marszowie Górnym. Po zrekonstruowaniu budynku powstanie w nim DOTEK - Dom 
Odnowy Tradycji,Ekologii i Kultury z pracowniami plastycznymi i warsztatami rzemieślniczymi 
oraz z prezentacją gospodarstw górskich itp.
Středisko SEVER, Horní Maršov 89, Kod Poczt. 542 26, Tel. i fax: 00420 499 874 280,  
tel. 499 874 326, e-mail: sever@ecn.cz, http://www.sever.ecn.cz.

Noclegi u Vaňka
W pięknej dolinie na początku Lyseczyn Górnych (Horní Lysečiny) stoi byłe gospodarstwo 
rolne, które rodzina Radka Vaňka przekształcita w obiekt mieszkalny dla siebie i gości. Dwa po-
koje dwuosobowe mają swoje własne kuchnie, toalety i prysznice. Dla każdego gościa przygo-
towane jest śniadanie lub dwa posiłki dziennie. Spokój i urok Lyseczyn Górnych należących do 
najspokojniejszych części Marszowa Górnego docenią przede wszystkim turyści zakochani  
w pięknie górskiej przyrody. Takich gości Vańkowie najchętniej goszczą. Tuż obok domu znaj-
duje się wyciąg narciarski Herta. W lecie goście mogą podziwiać nie tylko piękny teren z poto-
kiem, trawnikiem, dużymi drzewami, pobliskim lasem, lecz i urok zwyczajnego ogniska. Samo-
chody dojadą tu przez cały rok, bowiem drogi są i w zimie oczyszczane. Należy tylko we właści-
wym miejscu skręcić z głównej drogi prowadzącej do Alberzyc 2 km za marszowskim rynkiem,  
w miejscu oznakowanym kierunkowskazem Vaněk, ale również kierunkowskazami pensjona-
tów Krakonoš i Sv. Hubert, które znajdują się bliżej skrzyżowania.
Radomír Vaněk, Horní Lysečiny 2, Horní Maršov, kod poczt. 542 26, tel.: 00420 499 874 
247, tel. Kom. 732 414 601; e-mail: privatvanek@centrum.cz.
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KARKONOSKI PARK NARODOWY 

STRAŻNIK PARKU NARODOWEGO
Karkonoskim Parkiem Narodowym zarządza, gospodarzy w nim, prowadzi 
badania, propaguje a także chroni Zarząd Karkonoskiego Parku Narodowe-
go (KRNAP) z siedzibą we Vrchlabí. Turyści z umundurowanymi pracownika-
mi parku narodowego spotykają się najczęściej w punktach informacyjnych 
i muzeach a ze strażnikami na wyprawach w terenie. W Karkonoskim Parku 
Narodowym pracuje 17 strażników zawodowych i 33 ochotników, którzy 
swoją służbę wykonują po godzinach pracy. Mają jednakowe uprawnienia 
oraz obowiązki jak ich koledzy zawodowcy. Wszyscy zdawali egzaminy i skła-
dali przysięgę strażnika przyrody. Z punktu widzenia prawa są funkcjonariu-
szami państwowymi chronionymi przez prawo przed słownym lub fizycznym 
atakiem. Jednocześnie prawo nakłada na nich obowiązek w przypadku 
stwierdzenia wykroczenia przeciwko prawu podjęcia kroków chroniących 
przyrodę. Gdyby nie reagowali na stwierdzone szkody w przyrodzie groziłoby 
im oskarżenie za przestępstwo z zaniedbania. W przypadku występowania 
jako osoba służbowa strażnik ma obowiązek okazać legitymację służbową. 
Na zielonej kurtce letniej i zielono-niebieskiej kurtce zimowej nosi na lewym 
rękawie znak Karkonoskiego Parku Narodowego a pod nim znaczek z na-
pisem STRAŻNIK. Bardzo ważnym elementem umundurowania jest duża 
owalna odznaka emaliowa z godłem państwowym a nieco wyżej nazwiskiem 
strażnika. Strażnika najczęściej przypadkowo spotykamy na szczytach gór. 
Tam spędzają większość czasu swojej służby. Ludzie pytają się o drogę, 
chcą się dowiedzieć o celu prowadzonych prac sanacyjnych, interesuje 
ich historia, informują o ciekawych obserwacjach poczynionych podczas 
spaceru w obrębie parku narodowego. Główną przyczyną większości pro-
blemów strażników parku narodowego w Karkonoszach są tłumy turystów 
zalewające dosłownie stosunkowo niewielki pod względem powierzchni 
park narodowy w środku Europy. Tysiące gości zmierzają do znanych  
i atrakcyjnych punktów parku jakimi są bez wątpienia szczyt Śnieżki, źródło 
Łaby, Bílá louka, krawędź Doliny Łaby oraz najbliższe otoczenie ośrodków 
wypoczynkowych z licznymi atrakcjami zabezpieczającymi aktywny wypo-
czynek. W stosunku wprostproporcjonalnym z rosnącą liczbą przyjeżdżają-
cych turystśw wzrasta również liczba tych niezdyscyplinowanych. Strażnicy 

muszą radzić sobie z turystami łamiącymi regulamin Karkonoskiego Parku 
Narodowego wkraczającymi na teren ściśle chronionych rezerwatów, zbiera-
jących jagody w strefie ciszy i spokoju czym zakłócają spokój dziko żyjących 
zwierząt, zjeżdżających na nartach w karach lodowcowych, wjeżdżających 
na rowerach do I strefy Parku Narodowego lub wjeżdżających samochodami 
na tereny, na których ruch samochodowy jesz ograniczony. Zdecydowaną 
wiekszość wykroczeń załatwiają na miejscu formą wyjaśnienia sensu zakazu 
i pouczenia. Jednakże zdecydowanie działają w przypadkach stwierdzenia 
faktu niszczenia przyrody zwłaszcza kiedy jest to akt świadomy lub wynika-
jący z zaniedbania. 

Petr Hartmann jest strażnikiem zawodowym od 1996 roku. Mieszka  
w Špindlerovym Mlýnie a jego chroniony rejon wytyczają: Špindlerovskie 
boudy na przełęczy Slezské sedlo, źródło Łaby, Zlaté návrší, Horní Mísečky 
i spływ Łaby i Białej Łaby. Dziewięćdziesiąt procent czasu pracy poświęca 
temu terenowi z Doliną Łaby po środku. Za najładniejszy zakątek swojego 
rewiru uważa koniec Doliny Łaby z wodospadem Łaby i Pančavy, widok 
Śnieżnych Kotłów i okolice Vysokiego Koła. Tam również znajduje się najwy-
żej położony punkt jego rewiru sięgający 1506 m n.p.m. Większa część jego 
rejonu leży w I i w II strefie Parku Narodowego. Dlatego też podczas służby 
zwraca szczególną uwagę na stan tras turystycznych, naprawę urządzeń słu-
żących gościom, obserwowanie wybranych miejsc oraz na porządek wokół 
najczęściej odwiedzanych miejsc. Przy źródle Łaby, na punkcie widokowym 
przy wodospadzie Pančavy, koło Łabskiej boudy musí być niemalże codzien-
nie. Turyści docierają tutaj tłumnie głównie od strony Míseček lub od górnej 
stacji kolejki linowej Medvědín. Obie trasy spotykają się na Zlatém návrší. 
W sezonie letnim otwarte tutaj bywa małe centrum informacyjne Zarządu 
Karkonoskiego Parku Narodowego. Do najczęściej pojawiających się pytań 
należą pytania typu: „Proszę pana, dlaczego nie można dojechać na rowerze 
górskim do źródła Łaby? Dlaczego jest wykopywany żwir wzdłuż drogi ku 
Čtyřem pánům? Jak się nazywa to wielkie schronisko na grzbiecie granicz-
nym? Dlaczego tutaj giną te krzewy kosodrzewiny?“ To zainteresowanie ze 
strony turystów strażnika cieszy więc chątnie odpowiada: „Większa część  
I strefy parku jest zamknięta dla ruchu rowerowego z uwagi na erozję ścieżek, 
które nie mają utwardzonej powierzchni oraz z uwagi na bezpieczeństwo pie-
szych. Natomiast wapienny żwir nawieziony tutaj przed dwudziestoma pię-
cioma laty wywołuje chemiczne zmiany w glebie, która pierwotnie była tutaj 
kwaśna. Zasadowe jony zmieniają pH a fakt ten wykorzystują wtórne gatunki 
roślin zachwaszczające te tereny i wypierające np. tutejsze piękne na niebie-
sko kwitnące tojady mordowniki . Dokąd dostały się aż roztwory zasadowe 
łatwo można poznać po zmienionej wegetacji. Budynek w kształcie wieży 
bywa nazywany boudą przy Śnieżnych Kotłach bądź też Wawel na wzór kra-
kowskiego zamku. Obecnie mieszczą się w nim anteny telewizyjne, radiowe 
i telefoniczne pokrywające znaczną część Polski południowo-zachodniej. 
Kosodrzewina zasadzona tutaj w latach siedemdziesiątych zeszłego stulecia 
w okolicy Panczawskiej Łąki nie jest odporna na szkodliwe działanie larw 
drobnych owadów z rodziny Cecidomyidae a ponadto bywa atakowana przez 
różnego typu grzybice.“ Aby potrafił strażnik odpowiedzieć nawet na bardziej 
szczegółowe pytania zainteresowanych turystów uczęszcza co roku na szko-
lenia organizowane w okresie zimowym w specjalistycznych pracowniach 
zarządu parku. Na tych szkoleniach spotyka się również z psychologiem, 
który radzi jak postępować wobec agresywnego snowboardysty przyłapa-
nego na niszczeniu przyrody ewentualnie jak przewidywać reakcje zawodo-
wego zbieracza jagód przyłapanego z pięćdziesięciolitrowym naczyniem. 
Regularnie odwiedza służbowo inne parki narodowe w Europie środkowej. 
W zimie musi zdążyć „zaliczyć“ jeszcze kurs prawa w zakresie najnowszych 
przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody oraz niezbędny kurs 
języka niemieckiego. Bowiem do jego rejonu przychodzi najwięcej turystów 
właśnie z Niemiec. Pytanie gdzie jest Elbequelle, czyli źródło Łaby nie 
może go zaskoczyć. Petr Hartmann jest z wykształcenia rybakiem dlatego 
też aktywnie bierze udział w projekcie zarybiania potoków górskich. A do 
tego wszystkiego każdej zimy poświęca trzydzieści wieczorów spotkaniom 
dyskusyjnym z turystami bezpośrednio w schroniskach górskich. Pewnego 
razu w nocy wracał z partii szczytowych a na Pláni znalazł ciężko rannego 
snowboardystę. Z jego uratowania miał radość. Strażnicy od 1998 roku 
są stowarzyszeni w zawodowej Asocjacji Strażników Przyrody Obszarów 

Chronionych Republiki Czeskiej. Została powołana do życia z posłaniem do-
skonalenia zawodowego członków i wymiany informacji oraz doświadczeń. 
O rok później Asocjacja stała się członkiem International Ranger Federation 
- czyli Międzynarodowej Federacji Strażników Przyrody. W ten sposób 
został poszerzony zakres teoretycznych i praktycznych jak również meto-
dologicznych informacji dostępnych dla pracowników terenowych Zarządu 
KRNAP-u. Kto jest zainteresowany i chce podwyższać swoje kwalifikacje 
- ma ku temu dobre warunki. Petr Hartmann jest jednym z nich. Dlatego też 
kierownik Terenowej Służby Zarządu KRNAP Jaromír Gebas wysoko ocenia 
jego pracę i daje go innym za przykład. 

Karkonoskie Muzeum we Vrchlabí zaprasza
Poza dwoma bardzo dobrymi ekspozycjami stałymi: ekologiczną Kamień i ży-
cie oraz Góry i ludzie - historyczną poświęconą historii Karkonoszy, muzeum 
z siedzibą w byłym klasztorze augustynów organizuje autorskie wystawy 
okresowe. Czynne jest codziennie oprócz poniedziałków od 8:00 do 17:
00. Do 18.1.2004 prezentowana jeszcze będzie piękna wystawa Historia 
Poczty poświęcona dziejom poczty we Vrchlabi i okolicy. Karkonoskie Mu-
zeum przygotowało ja przy współpracy z Klubem Filatelistycznym Vrchlabí. 
Wystawione są na niej wszystkie pieczątki miejscowego urzędu pocztowego 
od 1833 roku na oryginalnej korespondencji, znak poczty wiszący kiedyś na 
budynku poczty głównej i jej filii, historyczne mundury listonoszy itp. Do 18 
stycznia potrwa również wystawa mikrofotografii docenta Josefa Reichsliga 
Spojrzenie na mikroświat - skryte piękno stworzeń. Na okres od 3 lutego do 
14 marca 2004 r.jest przygotowana wystawa plastyków Josefa Bucka i Karla 
Stránskiego: Rzeźby, obrazy, grafika. Na wiosnę od 23 marca do 6 czerwca 
pracownicy muzeum przygotowali etnograficzną wystawę poświęconą histo-
rii karkonoskich aptek Urok starej apteki. W małej sali wystawowej klasztora 
od 6 kwietnia do 30 maja eksponowana będzie wystawa twórczości graficz-
nej Vlasty Matoušovej - Świat owadów. W trzech domach historycznych na 
Placu Pokoju (Náměsti Míru) oprócz centrum informacyjnego z punktem 
sprzedaży wszelkich materiałów wydawanych przez Zarząd KRNAP-u znaj-
duje się również stała wystawa etnograficzna poświęcona Karkonoszom. 
Jeszcze do 28 marca trwać będzie wystawa zabawek ze zbiorów Muzeum 
Karkonoskiego nazwana: Kiedy byłem małym pacholęciem. Od 30 marca 
do 30 maja potrwa wystawa Afryka Południowa.

Życzliwe słowo
Posłanie strażników parków narodowych ma na całym świecie jednakowy 
charakter i cel. Jest nim ochrona unikatowej przyrody przy zachowaniu 
ruchu turystycznego. By jedno drugie nie wykluczało potrzebna jest jak 
najszerzej prowadzone akcje oświatowe. W praktyce to w różnych miej-
scach na Ziemi wygląda różnie. Podczas wypraw w góry miałem okazję 
poznać ponad setkę parków narodowych i dużych obszarów objętych 
ochroną a w nich spotykałem strażników. Nie zawsze spotkania te należa-
ły do najprzyjemniejszych. W Kaukazie zachodnim grozili nam karabinem, 
w Argentynie interesowało ich jedynie to, czy uiściliśmy wszelkie wyma-
gane opłaty i czy mamy zarejestrowany worek na śmieci. W Costa Rice 
mieli obawy, że nas może w dżungli ukąsić coś jadowatego a to by nie 
była najlepsza reklama dla tego regionu. Podobne obawy mieli po zęby 
uzbrojeni strażnicy wielkich parków narodowych w Afryce wschodniej. 
Broń automatyczną podobno mają na kłusowników, ale bardziej boją 
się informacji w światowych środkach masowego przekazu o niesubor-
dynowanym turyście zadeptanym przez bawoła afrykańskiego niż straty 
kolejnego nielegalnie upolowanego nosorożca. Bardzo strogie obecnie 
stroją miny strażnicy w Nepalu. Prawdopodobnie lada chwila oczekują 
ataku stronników Mao więc nie w głowie im teraz turyści. Poziom straż-
ników wzrasta wraz z rosnącym poziomem społecznego rozwoju kraju. 
Dlatego do najprzyjemniejszych spotkań należały spotkania ze straż-
nikami w Skandynawii a przede wszystkim w kraju, w którym powstały 
pierwsze parki narodowe tj. w Ameryce Północnej. Jeżeli tam spotkacie 
strażnika w terenie - nie przejdzie obok was bez wymienienia choćby paru 
słów. Zawsze chętnie udzieli rady a jeszcze chętniej pouczy. Z plecaka 
wyciągnie jakąś pomoc naukową, aby i tak krótki wykład o danym miejscu 

był ciekawszy. Przestrzegam obowiązujące przepisy i dlatego nie mia-
łem okazji przekonać się na własnej skórze jak postępują amerykańscy 
rangers wobec niezdyscyplinowanych gości. Właściwie tylko jeden raz -  
i muszę przyznać, że było to przeżycie, o którym się tak szybko nie zapo-
mina. W 1991 roku pokonywaliśmy w ciągu jednego dnia objęty ochroną 
szczyt wulkanu Swięta Helena na zachodzie USA. Przed dziesięcioma 
laty wybuch tego wulkanu zerwał czubek góry o wysokości 300 metrów 
niszcząc wszystko wokół w dosyć dużym promieniu. Kiedy w gospodzie 
wieczorem dnia poprzedniego odbieraliśmy pozwolenie na wkroczenie 
na teren objęty ochroną, właściciel tylko tak mimochodem ostrzegł nas, 
by nie opuszczać ustalonej trasy. Wspinaczka na sypki krater była długa  
a w pustyni z popiołu dokuczało nam pragnienie. Dlatego w drodze po-
wrotnej skręciliśmy ku wodzie, by się napić i skrócić sobie drogę do celu, 
który zdał się nam już bliski. Wiedzieliśmy, że się tamtędy chodzić nie ma 
, ale... pragnienie było duże, nogi bolały, wieczór na karku a wszędzie wo-
kół sam żużel... Zaledwie uszliśmy kilkaset metrów, pojawił się w dali czło-
wiek, który ku nam biegł. Szybko się zorientowaliśmy, że to był strażnik.  
W tym kurzu i upale było widać, że ta pogoń mu porządnie dała w kość. 
Spodziewaliśmy się wodospadu uzasadnionych wyrzutów, niemalże 
małego wyroku śmierci... A tymczasem zadyszany trzydziestolatek  
z uśmiechem nam tłumaczył, że musieliśmy zabłądzić, bowiem właściwa 
trasa biegnie tamtędy więc on nam chętnie pokaże drogę z powrotem. Po 
drodze nam opowiadał jak na tym terenie zasypanym przez popiół obser-
wują zjawiska przyrodnicze. Wypytywał się o wrażenia z drogi na szczyt  
i podziękował nam, za to, że dla zachowania nienaruszonego chronio-
nego miejsca nałożymy drogi. Żadny nacisk, żadna demonstracja siły. 
Wystarczyły same dobrze dobrane życzliwe słowa, byśmy się poczuli za-
wstydzeni jak mali chłopcy przyłapani na gruszkach w ogrodzie sąsiada. 

KRKONOŠE
Miesięcznik o przyrodzie i ludziech z Karko-
noszy, Gór Izerskich i ich podnóza, wydaje 
zarzad Karkonoskiego Parku Narodowego, 
tel.: 00420 499 456 333, fax: 499 422 
095. Zomówié można na adrese redakcji: 
Časopis Krkonoše, Dobrovského 3, 543 11  
Vrchlabí, e-mail: krkonose@krnap.cz
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POCZTÓWKI Z KARKONOSZY

Kartka pocztowa z małą pieczątką lub naklejonym małym obrazkiem docelowego miejsca wycieczki była prekursorem późniejszych widokówek. Pierwszym wyobrażonym miejscem na kartce 
pocztowej w Czechach była od roku 1873 Śnieżka. Ta cenna kartka została wysłana z pieczątką punktu pocztowego na Śnieżce dokładnie 13 lipca 1878 roku o godzinie 8:00 rano. Po upływie 
17 dni i po opieczętowaniu kartki przez pocztę w Nowym Yorku mogła się pani Raswita Kudlick przyjrzeć kapliczce i schroniskom na szczycie góry. Dla porównania po upływie 125 lat pocztówka 
wysłana z punktu pocztowego na Śnieżce latem 2003 roku dotarła pocztą lotniczą do Nowego Yorku po 12 dniach.

W złotych czasach pocztówek na przełomie XIX i XX wieku w pracowni litograficznej O. Keila w Jagniątkowie (po śląskiej stronie Karkonoszy) ujrzało światło dzienne mnóstwo wyjątkowych 
widokówek. Były ich setki. Na wyobrażeniu przyszłości w roku 2000 jedzie turysta przy wschodzie słońca ku schronisku przy Śnieżnych Kotłach, gdzie się wszyscy dobrze bawią. Na litografii jest 
czytelna marka cygar oraz stan licznika sypialnej kolejki. Inna pocztówka z kolei zachwala przytulną atmosferę schroniska górskiego po trudnej wspinaczce.

Pocztówki z upływem czasu stają się cennym dokumentem. Obrazem i tekstem utrwalają zmiany krajobrazu, obiekty, czynnści człowieka i atmosferę danej epoki. 
Na kartce wysłanej w 1899 roku z miejscowości Pec widzimy pierwotny wygląd Czeskiego Schroniska na Śnieżce (budynek po lewej stronie). Posąg założyciela 
kilku kościołów karkonoskich cesarza Josefa II został usunięty z Wielkiej Upy w 1923 roku. (Ilustracje komentuje tekst na stronie 8).

PRALNIA MLADÉ BUKY
Pralnia w Mladych Bukach jest największą pralnią w powiecie trut-
nowskim. Z jej usług korzystają i najwyżej położone schroniska  
w całych Karkonoszach. Wszelką bieliznę wypiorą nawet w szczycie 
sezonu w ciągu czternastu dni za normalną cenę, a w ciągu tygodnia 
za minimalną opłatę dodatkową. Na miejscu można uzgodnić konkret-
ny termin odbioru, cenę, stopień nakrochmalenia i naperfumowania 
ewentualnie i wybielenia pościeli. Pralnia dysponuje również własnym 
transportem. 

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

tel. : 224 217 225    http://www.apartmanypec.cz     

•  W odległości 450 m od główne-
go placu w miejscowości Pec 

pod Śnieżką

•  44 nowych mieszkań
  na sprzedaż 1+kł - 5+kł

•  o powierzchni od 25 do 86 m2

•  tarasy, balkony,
  miejsca parkingowe

•  oddanie do użytku - jesień 2004

Sprzedawca:
LEXXUS NHC
Panská 6
110 00 Praha 1
info@lexxus-nhc.cz

Apartamenty
Pec pod Śnieżką

               projekty i konsultacje

            wykonawstwo na klucz

               inwentaryzacja zieleni publicznej

             kompletna opieka nad drzewostanem

            wzmacnianie zboczy przez wysadzanie roślin

    opieka podstawowa, regeneracja i konserwacja trawników

         projekty zieleni do wnętrz

       zastępowanie w sprawach o wydanie pozwolenia - Urząd Miejski, KRNAP

       likwidacja odpadu biologicznego dla firm i gmin

Architektura
ogrodowa
i krajobrazowa

GRAS SPOL. s r.o., Horní Maršov 241, 542 26
inż. Petra Němcová, 603 900 777
inż. Tomáš Němec, 603 775 000

nemect@volny.cz

DRUKARNIA
OFSET ÚPICE
Druki firmowe, prospekty, wizytówki, 
pocztówki, plakaty, samolepiące etykiet-
ki, broszury, czasopisma, katalogi rekla-
mowe i książki w oprawie miękkiej.

Drukarnia OFSET, Spojenců 282-
283, Úpice, Kod Poczt. 542 32, właści-
ciel Oldřich Šlegr, tel./fax: 00420 499 
881 171, e-mail: tiskofset@tiskofset.cz, 
www.tiskofset.cz.
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Jak dzwonić? Od 22 września 2002 zmianie uległy wszystkie numery telefoniczne  
w Republice Czeskiej. Obecnie wszystkie numery telefoniczne telefonów stacjonarnych 
w Karkonoszach wschodnich i środkowych  zaczynają się trzema cyframi: 499 (w relacji 
międzynarodowej 00 420 499). Informacje o numerach telefonicznych uzyskać można 
pod numerem 1180.

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 499 736 344, 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, Chirurgie 499 523 
864. Apteka w Horním Maršovie jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.30 
i od 14.00 do 17.00, tel. 499 874 121; w Svobodzie nad Upą 499 871 2646,  w mieście 
Špindlerův Mlýn 499 433 335, pogotowie we Vrchlabi (również dla regionu Špindlerowa 
Mlýna) ma  499 421 155.

Policja: Stały dyżur w Trutnowie i Vrchlabi 158, wypadki drogowe: 499 804 251; dyżur 
w Pecu pod Śnieżką 499 736 233, w Svobodzie nad Upą 499 871 333, w mieście 
Špindlerův Mlýn 499 433 354, Horní Maršov 499 874 133; komisariat Policji Miejskiej 
w uzdrowisku Janské Lázně 499 875 133 i 603 345 538; Špindlerův Mlýn 499 523 115, 
606 484805.

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

Parkingi: Parkingi strzeżone znajdują się w następujących miejscowościach:
Velká Úpa 499 896 156, Pec pod Śnieżką - przy kapliczce 499 736 179, Pec pod Śnieżką 
- Zelený Potok 728 153 268), Malá Úpa - Spálený Mlýn 499 891 128, Pomezní Boudy 
499 891 145, Janské Lázně - przed stacją kolejki linowej 499 875 124,  Špindlerův Mlýn 
499 523 229, 499 523 119.

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

Zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego: Punkty Informacji KRNAP (Karkonoskiego 
Parku Narodowego): Pec pod Śnieżką 499 896 213, codziennie 8.00 - 12.00, 13.00 
- 16.30, Špindlerův Mlýn 499 493 228, codziennie 8.00 - 16.45, w lecie do 18.00, 
Harrachov 481 529 188, Horni Rokytnice nad Jizerou 481 523 694, w zimie pon.-piąt. 
9.00-12.00, 13.00-16.00, sob. 9.00-12.00; Muzeum we Vrchlabi: oprócz poniedziałków 
8.00-16.00, 499 456 111, Muzeum w Obřím dole w Pecu pod Śnieżką 499 736 311, 
otwarte codziennie oprócz poniedziałków, wt. - niedz. 8.00 -12.00, 13.00 - 15.00, Punkt 
Informacyjny z punktem wymiany walut w Temným Dole w Horním Maršově 499 874 264, 
pon.- czwart. 8.00 -16.30, piąt. 8.00 -18.00, sob. - niedz. 9.00 - 16.30 (w szczycie 
sezonu i dłużej).

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

Stacja Meteorologiczna - Pec pod Śnieżką 499 736 303

CENTRUM INFORMACYJNE  VESELÝ  VÝLET
GALERIA - KANTOR

Temný Důl, Horní Maršov, tel., fax: (00420) 499 874 298
Pec pod Śnieżką, tel.: (00420) 499 736 130, fax: 499 736 131, 499 874 221

e-mail: veselyvylet@mbox.vol.cz
www.veselyvylet.cz

codziennie od 8.30 do 18.00

Inne punkty informacyjne: Miejskie Centrum Informacyjne (MiS) na placu  
w uzdrowisku Janské Lázně 499 875 161; Turystyczne Centrum Informacyjne (CIS) Kar-
konosze na placu w Svobodzie nad Upą 499 871 167; IC Turista w centrum miejscowości 
Pec pod Śnieżką 499 736 280; IC Malá Úpa na Pomezních Boudách 499 891 112, 
Infocentrum w Trutnovie, w ratuszu na rynku, 499 818 245); TIC Špindlerův Mlýn 499 523 
656, Vrchlabí 499 422 136, IC Flora w Domie Usług w Benecku 481 582 606), IC Harra-
chov 481 529 600, MIC Harrachov 481 529 600, Jilemnice 481 544 070, IC Jilemnice 
481 541 008, (PL) Karpacz (004875 7618605).

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.

Warsztaty Naprawcze Samochodów i Zakłady Wulkanizacyjne: Svoboda nad Úpou: 
Hlávka 499 871 153; codziennie od 7.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.00, Mladé Buky 
- Štangl 499 773 263,  Wulkanizacyja 499 773 263, Autoklub Bohemia Assistance, 
nonstop, 0/124; 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.

Msze: Horní Maršov – sobota 17.00; Svoboda nad Úpou – niedziela 11.00; Janské Lázně 
– niedziela 9.30; Velká Úpa – sobota 15.30; Žacléř - niedziela 9.30; Špindlerův Mlýn 
– niedziela 10.00. Zgromadzenie Świadków Jehowy w auli królestwa w Trutnowie, Bojiště 
103. Tygodniowe zgromadzenie: każdy wtorek i czwartek, zawsze od 17.45 do 19.30. 
Publiczne wykłady w każdą niedzielę od 9.30 do 11.30 i od 16.30 do 18.30.

Przejścia graniczne: Malá Úpa 499 891 133, tylko dla pieszych i samochodów osobo-
wych, nonstop tak samo na przejściu Královec koło Žacléřa i v Harrachowie. Turystyczne 
przejścia graniczne znajdują się ponadto przy schronisku Luční bouda, Špindlerovka, 
Slezský dům, na przełęczy Soví sedlo oraz przy schronisku Vosecká bouda, w Bobru-Nie-
damirowie, Horní Albeřice - Niedamirow. Przejścia te otwarte są w zimie od 9.00 do 16.00 
a w lecie od 8.00 do 20.00. Obowiązek wylegitymowania się paszportem.

Kolejki linowe: Na Śnieżkę (Pec pod Śnieżką, 499 895137) codziennie o każdej pełnej 
godzinie od 8.00 do 18.00; w górnym odcinku Růžová hora – szczyt Śnieżki czynna 
w zależności od pogody; Portášky (Velká Úpa, 499 736 347) czynna codziennie od 
8.30 do 17.00; od 15.2. do 17.30; Černá hora (Janské Lázně, 499 875 152) codzien-
nie o 7.30 a później o każdej pełnej godzinie od 8.00 do 18.00; Na Plaň (Špindlerův 
Mlýn – Sv. Petr, 499 497 215) i Medvědín (Šp.Mlýn, 499 433 384) codziennie od 
8.30 do 16.00 i o 18.00; Žalý (Vrchlabí, 499 423 582; Lysá hora (Rokytnice, tylko  
w zimie, 481 523 833); Čertova hora (Harrachov, 481 528 151).

Kamera panoramiczna: codziennie na drugim programie czeskiej TV od 7.55 do 8.30. 
Bezpośrednia transmisja z kamer umieszczonych w punktach obserwacyjnych: Harra-
chov, Lysá Hora, Medvědín, Svatý Petr (Špindlerův Mlýn), Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, 
Černá hora i Černý Důl.

CYKLOSERVIS MIKLI
Naprawy rowerów turystycznych i górskich,

SHIMANO servis.

Miloslav Klimeš sen.
Slovany 122, Horní Maršov

Tel./fax: 499 874 236, Tel.: 737 504 811


