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Horní Maršov
Janské Lázně
Karkonoski Park Narodowy
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Sylwetka szczytu Śnieżki uległa zmianie. Z jej szczytu zniknęło schronis-
ko Česká bouda. Na wiosnę zniknie również stacja transformatorowa po 
przeniesieniu transformatorów do stacji kolejki linowej. Materiał z roze-
branego budynku zwieziono w dolinę przy pomocy helikoptera i kolejki 
linowej. Rozbiórka drewnianego domu przypomniała nam trud tragarzy 
„Koppenträgrów”, którzy na plecach w drewnianych noszach wynieśli 
na sam szczyt najwyższej góry w Karkonoszach wszystkie belki, listwy, 
deski, gonty, okna, drzwi i stalowe segmenty wielkiego zbiornika na 
wodę. Tragarze nosili zaopatrzenie do wysoko położonych schronisk 
sześć dni w tygodniu przez całe lato i część zimy aż do 1949 roku. Na 
fotografii sprzed osiemdziesięciu lat widać znaną brygadę z Wielkiej 
Upy. Autorem fotografii jest ich sąsiad Hans Bönsch. Tragarze pozują 
ze stokilogramowymi ładunkami na plecach. Od lewej strony stoją Ste-
fan Mitlöhner, Johann Hofer juniuor, Emil Hofer, Robert Hofer, Johann 
Hofer senior.Nie wiemy czy młody tragarz stojący po prawej stronie 
również należał do rodziny Hoferów. Wszyscy mieszkali w chałupach 
koło schroniska Portášky, które wówczas  nazywały się oczywiście nie 
inaczej niż „Hoferovy boudy”.
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ODNOWIONE ZABYTKI
ZAPRASZAJĄ NA SPACER

PEŁEN POZNAWANIA I RADOŚCI,
PO PROSTU NA WESOŁĄ WYPRAWĘ

Odnowiona kapliczka księdza Tymera
na granicy między Svobodą nad Upą i Maršovem Horním

Pielgrzyma z Chaloupek w miejscowości Pec pod Śnieżką
stworzył kowal Libor Hurda według autentycznego modelu

Restaurator pani Kateřina Krhánková pokazuje jeden z szablonów,
przy pomocy których ze współpracownikami wykonali malowidła

na ścianach odnowionej źródlanej kapliczki św. Anny we Vrchlabí Horním

Odnowioną kaplicę św. Michała na Konfiskatach nad Černym Dolem
zdobią freski przedstawiające Sąd Ostateczny.

Ponad 200 postaci i figurek wypełnia scenerię Piekła i Raju

W 1994 roku fotograf Pavel Štecha sfotografował swego kolegę Bohdana 
Holomíčka podczas fotografowania przyjaciół Veselego výletu (Wesołej Wy-
prawy) pod nowym Czerwonym Krzyżem (Červený kříž). W 2004 roku Pavel 
już nie mógł przyjść - Bohdan tym razem musiał już sobie poradzić sam. 

POD CZERWONYM KRZYŻEM PO DZIESIĘCIU LATACH
W samo południe 22 pażdziernika 1994 roku razem z przyjaciółmi Vesele-
go výletu (Wesołej Wyprawy) ustawiliśmy na górze zwanej Dlouhý hřeben 
Czerwony Krzyż o wysokości ośmiu metrów. Naszym życzeniem wówczas 
było, aby wkrótce pochłonął go nowy las. Stary las niemalże na całym 
grzbiecie zniszczyły przemysłowe emisje substancji szkodliwych dla śro-
dowiska i drzewa musiano wyrąbać. Nasze życzenie się spełnia. W chwili 
obecnej już tylko połowa krzyża wystaje nad czubkami gęstego młodego 
lasu. Dlatego właśnie w dniu 23 pażdziernika 2004 roku przyszliśmy tutaj  
z przyjaciółmi ponownie się sfotografować. A jeżeli chcecie z tego miej-
sca się rozejrzeć po Karkonoszach – musicie się pośpieszyć. Już wkrótce 
będzie w tym miejscu wysoki las.

A WIĘC RUSZAJ W DROGĘ, PIELGRZYMIE!
Kiedy zastanawialiśmy się nad pierwszym pomnikiem w dolinie pod 
Śnieżką po odzyskaniu wolności, do głowy przyszedł nam pomysł po-
mnika pielgrzyma (duch gór – Liczyrzepa z pewnością nam wybaczy). Po 
latach niewoli i ograniczeń każdy może wyruszyć dokąd chce, podążać za 
swoim marzeniem. Najważniejsze – to w ogóle wyruszyć w drogę. Opuś-
cić wygodę domowych pieleszy, ciekawe programy, przerwać pracę, 
spakować tylko najbardziej niezbędne rzeczy, stać się pielgrzymem. Poza 
troskami o nocleg, strawę, ciepło a niekiedy i bezpieczeństwo towarzyszą 
pielgrzymowi głębokie przeżycia, silne wrażenia, słodycz poznawania  
i nawiązywania przyjaźni. Jest tak zawsze bez różnicy i bez względu na 
to czy wędruje tuż za gumna czy do dalekich krajów. Ponad dwumetrowy 
pielgrzym oparł się o odnowioną kapliczkę w miejscowości Pec pod 
Śnieżką ku radości przechodniów oraz jako zachęta do wędrówek. Będzie 
tu zawsze na Was czekał bez względu na pogodę w odróżnieniu od jego 
autora kowala Libora Hurdy. Kiedy mistrz przyjechał w góry po inspirac-
ję oprowadziliśmy go po nich spotykając po drodze Szarego Wilka (Šedý 
Vlk), małego człowieczka w zielonym kubraku, z plecakiem przewieszo-
nym przez jedno ramię, białą brodą i siwymi włosami sterczącymi spod 
nieodzownego kapelusika. Z całą pewnością i Wy już go spotkaliście na 
swoich wędrówkach po Karkonoszach. Stale wędruje po Karkonoszach 
wschodnich. Kowal od razu zrozumiał, że to jest to, czego szukał. Szkoda 
tylko, że o pomniku się już Szary Wilk nie dowiedział. Zmarł – nie inaczej 
niż „On the road”, na pewno byłby zadowolony.

KAPLICZKA KSIĘDZA TYRNERA
Na granicy między miejscowością Horní Maršov i miasteczkiem Svoboda 
nad Úpou już znowu stoi wysoka kamienna kapliczka, która w tym samym 

miejscu przez 173 lata od 1807 roku przypominała wierzącym udrękę 
Zbawiciela. Dopiero w 1980 roku podczas budowy nowej szosy ówcze-
sne władze nakazały jej zniszczenie (VV nr 7/1995). Odważny a wcześniej 
więziony ksiądz Jaroslav Tyrner chciał ją uratować, ale grozbami mu w tym 
broniono. Po upływie ponad dwudziestu lat powiedział nam, gdzie były 
fragmenty kamiennego zabytku zagrzebane. Również dlatego na tylnej 
ścianie jest wyryte jego nazwisko. Dziewięć lat po jego śmierci prace ka-
mieniarskie wykonał mistrz kamieniarz Petr Beneš ze współpracownikami. 
Ma symboliczną wymowę fakt, że na odnowienie kapliczki a zwłaszcza na 
wykucie zaginionego krzyża z Chrystusem złożyły się równą miarą – poza 
innymi darcami – sąsiednie miejscowości oraz Fundusz Forum Obywa-
telskiego (Nadace Občanského fóra). Tylko dla porządku przypomni-
jmy, że spontanicznie powstałe Občanské fórum (Forum Obywatelskie)  
w listopadzie 1989 roku przyczyniło się do odzyskania wolności i odnowy 
społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z jego ziarenek jest również Za-
mkowe Towarzystwo Aichelburg (Hradní společnost Aichelburg), które 
zorganizowało odnowę kapliczek i wykonanie pomnika Pielgrzyma. 

KAPLICZKI POWSTAŁE Z RUIN
Ileż spośród nich ma podobny los. Po latach zaniedbywania rozpadają się 
aż zostaje po nich tylko kupa kamieni. Ale są wyjątki. Kapliczce źródlanej 
św. Anny na brzegu Łaby we Vrchlabí i kapliczce św. Michała nad kamie-
niołomami w dolinie Černý Důl udało się sympatykom Veselego výletu Jiří-
mu Daňkowi i Otowi Klugowi ze współpracownikami przywrócić pierwotny 
blask. Ale nie tylko to. Udało im się coś, co przybyłym zapiera dech i nie 
pozwala je minąć bez dokładnego obejrzenia. Dekorację obu zabytków 
zaprojektowała i z pomocą restauratorów wykonała artysta plastyk Květa 
Krhánková, współpracownik Veselego výletu. Odnowa tych czterech wy-
branych zabytków byłaby niemożliwa bez zapału twórców i pomocy finan-
sowej licznych ofiarodawców. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
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OTWARTE DRZWI CENTRÓW  INFORMACYJNYCH VESELÝ VÝLET

Willa Eden, Pec pod Śnieżką, Kod Pocz. 542 21, właściciel-
ka Jana Hanzalová, tel. 00420 602 167 447, tel./fax: 381 521 
041, e-mail: vilaeden@seznam.cz, www.vilaeden.cz, noclegi 
w apartamentach od dwu- do pięcioosobowych. Znajomość 
języka angielskiego (pisemnie również niemieckiego).

Zarówno swój pobyt w Karkonoszach jak i krótką wyprawę można zacząć od 
wizyty w Centrum Informacyjnym Veselý výlet. Centrum niesposób nie za-
uważyć. Jedno znajduje się przy drodze z Maršova Górnego do miejscowości 
Pec pod Śnieżką i Małej Upy, drugie w samym centrum tego górskiego mia-
steczka w nowoczesnym drewnianym obiekcie. W centrach są do dyspozycji 
aktualne informacje z regionu a punkty sprzedaży w centrach oferują boga-
ty wybór map, przewodników, pocztówek, znaczki pocztowe, kasety video 
z różnymi programami o Karkonoszach w czterech wersjach językowych, 
książki czeskie i niemieckie w tym również książki dla dzieci. Dla kolekcjo-
nerów przygotowane są odznaki turystyczne, plakiety, nalepki itp. drobiazgi. 
Przed wyjazdem można tu kupić pamiątki, upominki, małe obrazki, fotografie 
oraz bardzo lubiane figurki oraz kukiełki ducha gór Liczyrzepy (Krakonoša), 
kamienie półszlachetne, wisiorki, laski, tarcze, podkoszulki z motywami kar-
konoskimi. W sprzedaży są również filmy do aparatów fotograficznych. Poza 
informacjami turystycznymi centra pomagają w przygotowaniu programu po-
bytu, w wyborze zakwaterowania u podnóża Śnieżki. W Pecu oraz w Temnym 
Dole można również wypożyczyć klucze od zameczku leśnego Aichelburg. 

Kantor: W obu centrach informacyjnych czynne są kantory dokonujące 
wymiany walut na dogodnych warunkach. Nie zwodzimy turystów ofertą „wy-
sokich kursów i zerowych opłat”.

Sklep z upominkami jest samodzielnym działem Centrum Infiormacyjne-
go Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką. Poza upominkami sklep oferuje modną 
odzież z pracowni Hany Tomaškovej – np. ręcznie malowane swetry damskie; 
młodzież preferuje prace Zuzany Havlovej - malowane podkoszulki, bluzki, 
suknie i chusty oraz prace Zuzany Krajčovičovej – wesołe torby, plecaki, 
czapki, fezy, berety i daszki. Maria Přibilová robi na drutach swetry z apli-
kacjami koronkowymi i szydełkuje nowoczesne czapeczki koronkowe. Na 
chłodniejsze dni są swetry golfowe, wyszywane swetry na zapinanie, czapki  
i rękawice Zuzany Tomkovej. Ofertę uzupełnia wysokiej jakości ceramika i ka-
mionka z pracowni różnych artystów-plastyków. Prawdziwa orgia pomysłów, 
kolorów i technik. Zabawki, dekoracje, ozdoby, biżuteria. Taki wybór oferowa-
nego towaru znaleźć można tylko u nas. 

Centra informacyjne dysponują również galeriami. W mniejszej centrum  
w Temnym Dole, prezentowane i sprzedawane są prace stałych współpra-
cowników i przyjaciół Veselego výletu. W większej w Pecu pod Śnieżką przy-
gotowane zostały na rok bieżący trzy wystawy autorskie.

Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole jest idealnym miejscem i punk-
tem wypadowym do poznawania Karkonoszy wschodnich, niedalekiego 
Podgórza Karkonoskiego i skał Adršpašsko – teplickich. Tuż za pensjonatem 
przebiega granica Karkonoskiego Parku Narodowego oferującego zwłaszcza 
w zimie, ale i latem szereg turystycznych atrakcji. Pensjonat stoi w pobliżu 
tzrasy spacerowej Aichelburg. Tutaj zaczyna się droga krzyżowa prowadzą-
ca na Starą Horę. Bezpośrednio przy obiekcie jest przystanek ski-busu, 
którym po siedmiu kilometrach dostaniecie się do wyciągów narciarskich  

w Pecu i z powrotem. Tak samo odległe są trasy zjazdowe i parking bezpłatny 
na Černej hoře w uzdrowisku Janské Lázně. W odległości jednego kilome-
tru od pensjonatu wytyczona jest zawsze dobrze przygotowana Karkonoska 
Trasa Narciarska do Biegania. Goście pensjonatu przez cały rok mają prawo 
do bezpłatnego parkowania w centrum Pecu . Największym atutem zabytko-
wego domu jest spokój, ładne otoczenie i piękno środowiska naturalnego. 
Nowo dobudowane skrzydło z halą spotkań mają do dyspozycji zakwatero-
wani goście i sympatycy Veselego výletu. Począwszy od sezonu zimowego 
goście pensjonatu będą mieli do dyspozycji saunę z klascznym programem 
ogrzewania i ciepłem podczerwonym. Gwoli ścisłości dodajmy, że wszystkie 
pokoje mają prysznic i toaletę oraz radio a apartamenty mają ponadto kącik 
kuchenny. Większą dobrze wyposażoą kuchnię mają do dyspozycji wszyscy 
goście. Oferujemy obfite śniadania. Poradzime Wam również, gdzie można 
zjeść dobrą kolację. Parking jest bezpośrednio przed pensjonatem i jest 
strzeżony systemem kamerowym.

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

Centrum Informacyjne, galeria, kantor i pensjonat Veselý výlet 
w Temnym Dole, nr 46, Horní Maršov, Kod Poczt. 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 zakwaterowanie ze śnia-
daniem w pokojach dwu- i trzy-osobowych i apartamencie. Możliwość tele-
fonicznego składania zamówień i rezerwacji miejsc. Bardziej szczegółowe 
informacje prześlemy na życzenie pocztą lub drogą elektroniczną. 

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

JOSEF RAKONCAJ – SPOJRZENIE ZE SZCZYTU
Tylko czternaście gór na świecie sięga wysokości ośmiu tysięcy metrów nad 
poziomem morza. Są prawdziwym magnesem przyciągającym alpinistów. Ale 
wspinaczka na ich szczyt wiąże się z olbrzymim wysiłkiem. Josef Rakoncaj 
stał na ośmiu spośród nich. A mianowicie na: K2, Lhotse Shar, Broad Peak, 
Annapurna,Manasla, Cho Oya,Shisha Pangma i Nanga Parbat. Na tej wyso-
kości powietrze jest tak rzadkie, że woda wrze przy temperaturze 60°C, tle-
nu nie ma ani połowy tej ilości co w Karkonoszach a stumetrowa odległość 
może być dłuższa niż zimowe przejście z miejscowości Pec pod Śnieżką do 
Harrachova. Z praktycznego punktu widzenia fotografowanie tam na górze 
jest najmniej istotną sprawą może z wyjątkiem zdjęcia ze szczytu. Josef Ra-
koncaj znalazł wielokrotnie wystarczająco silną wolę, by wyciągnąć aparat 
fotograficzny i na wysokości ośmiu tysięcy metrów uwiecznić lodowate pięk-
no a przede wszystkim przeżycia towarzyszy wspinaczki i swoje. Z pewnością 
znane są wam doskonałe pod względem kompozycyjnym fotografie gór wielu 
autorów, którzy wykonali je ze statywu głęboko w dolinie. Na wystawie przy-
gotowanej na specjalne zamówienie galerii Veselý výlet ujrzycie zupełnie inne 
kolorowe zdjęcia. Są prosto ze ścian, żlebów, grzbietów i szczytów, często 
fotografowane z góry na wierzchołki gór i lodowców leżących głęboko pod 
alpinistą. Autor wykonał je podczas dwudziestu ekspedycji w Himalaje i góry 
Karakoram. Są wśród nich również zdjęcia z próby zdobycia Mount Everestu. 
Na szczyt prowadzi kilka dróg: przez Południowe i Północne Siodło zdobyły 
szczyt setki ludzi, prawie wszyscy z maskami tlenowymi. Szerpowie tędy byli 
zdolni dostać się na szczyt w ciągu jednego dnia, niektórzy z nich wraz z licz-
nymi ekspedycjami wielokrotnie, jeden nawet już w wieku piętnastu lat. Josef 
nie chciał „pójść na łatwiznę“, nigdy nie używał maski a na Everest wspinał 
się trzykrotnie za każdym razem tymi najtrudniejszymi drogami w ścianie pół-
nocnej i południowej. By przeżyć musiał zawrócić z pełnej pokus wysokości 
8600 m. Ale między najsławniejszych alpinistów zapisał się innym wyczynem. 
Jako jedyny do tej pory człowiek dwukrotnie zdobył szczyt Chogori zwanej 
K2. Jest drugą najwyższą , ale dla alpinistów najtrudniejszą spośród czterna-
stu najwyższych, górą świata.

Wystawa połączona ze sprzedażą fotografii Josefa Rakoncaja w galerii 
Veselý výlet potrwa od 24 stycznia do 3 czerwca 2005r. z krótką przerwą  
w kwietniu.

DROGA DO SPOKOJU
Plastyk Miroslav Pošvic pochodzi ze Szpindlerowa Młyna. Pomimo tego, że 
już długo mieszka na przemian w Pradze i w Czeskim Raju, postrzega przy-
rodę Karkonoszy i wrażenia z gór jako istotne źródło inspiracji. Dlatego chęt-
nie wraca do domu w Karkonosze, dlatego chętnie wyrusza na wędrówki np.  
w Himalaje. Zajmuje się głównie grafiką a dokładniej litografią drukowaną nie-
rzadko na kolorowym papierze. Często pracuje z jednym motywem w trzech 
odmiennych technikach: rysunku – grafice – malarstwie, by zaobserwować 
ich odmienne oddziaływanie na odbiorcę. Na wystawę w galerii Veselý výlet 
wybrał kilka par: grafika – obraz. Rysunki tym razem zostawia w domu. Być 
może ujrzymy coś z kolejnej dziedziny jego twórczości – rzeźby z piaskow-
ca. Praca z tym delikatnym materiałem sprawia mu radość. Przypomina mu 
pracę z wapniem salenhofenskim, na którego wygładzonych powierzchniach 
tworzy matryce litografii. Wśród wystawionych prac zwracamy uwagę np. na 
tryptyk Deo gratias, powstałym podczas realizacji niedokończonego projektu 
z udziałem szeregu czołowych plastyków czeskich z okazji setnej rocznicy 
śmierci kompozytora Antonina Dvořáka. Małe serie, np. zaledwie dwudzie-
stu odbitek, zbliżają jego grafiki pod względem oryginalności ku obrazom.  
Na nas działa twórczość Mirka bardzo uspakajająco. Dlatego zapytaliśmy au-
tora o jego odczucia: „Nie potrzebuję, by tworzyć, mieć ochotę coś tworzyć 
jakiegoś dramatycznego impulsu, jakiegoś konfliktu. Nie wyszukuję trudnych 
i dramatycznych chwil – przyjdą same. Dlatego preferuję motywy spokojne. 
To jest moja droga do znalezienia spokoju wewnętrznego.”
Wystawa połączona ze sprzedażą grafik i obrazów Miroslava Pošvica 
będzie czynna galerii Veselý výlet w miejscowości Pec pod Śnieżką  
od 5 czerwca do 28 lipca 2005 r. 

OCZY PRZYJACIÓŁ I OCZY LUDZI, KTÓRYCH DARZĘ 
SZACUNKIEM
Wystawa fotografii Pavla Štechy
Uważamy za zaszczyt, że możemy przedstawić publiczności wystawę cieszą-
cego się naszym uznaniem przyjaciela naszej galerii fotografika i wykładowcy 
uniwersyteckiego Pavla Štechy, który ją wymyślił, sfotografował, ale już nie 
zdążył jej wystawić. Cztery długie lata walcząc z ciężką chorobą krwi potrafił 
nadal wydawać książki, brać udział w wystawach, fotografować, wybudować 
ciekawy dom, wielokrotnie wyruszyć z przyjaciółmi na rowerowe i narciarskie 
wyprawy i jeszcze swoim sposobem się z nimi pożegnać. Osiem miesięcy 
przed śmiercią zwrócił się do nich listownie zapraszając do wzięcia udziału 
w projekcie nazwanym „Oczy przyjaciół i oczy ludzi, których darzę szacun-
kiem“. Celem było zorganizowanie szeregu spotkań połączonych z fotogra-
fowaniem. Od listopada 2003 r. do maja 2004 r. do Štechów schodzili się 
goście, z którymi gospodarz prowadził serdeczne rozmowy a w pracowni sfo-
tografował detal prawego oka. Dla wielu to było ostatnie spotkanie z Pavlem. 
Wspomniane fotografowanie nadawało ważności i szczególnego charakteru 
tym spotkaniom. Jak zawsze zdjęcia są doskonałe pod względem technicz-
nym i znakomicie demonstrują charakterystyczne gesty lub wyraz fotografo-
wanych modeli. Można to zaobserwować na fotografiach znanych ludzi jak np. 
Václava Havla, Ivana Medka, Karla Hvížďaly, Jiřígo Suchego i innych. Powstał 
w ten sposób szczególny zestaw fotografii, który miał mieć jeszcze drugą 
część – portrety przyjaciół wykonane w ich własnym środowisku. By choćby 
częściowo spełnić ten zamiar musieliśmy z małżonką autora Alicją uzupełnić 
ekspozycję starszymi fotografiami wybranymi z archiwum autora. Uważny czy-
telnik Veselego výletu z pewnością zauważył na podstawie zamieszczanych 
fotografii jak ścisła była współpraca redakcji z fotografikiem – przyjacielem. 
Wystawa otwierana rok po jego odejściu będzie dla nas wydarzeniem miłym 
i bolesnym zarazem. Dlatego też nie będzie tym razem wystawą połączoną ze 
sprzedażą. Prezentowana będzie w galerii Veselý výlet w miejscowości Pec 
pod Śnieżką od 30 lipca 2005 r. do 15 stycznia 2006 r.

WILLA EDEN
Pomimo swego położenia na skraju lasu w odległości zaledwie 
paru kroków na wschód od centrum górskiego miasteczka Pec 
pod Śnieżką pozostaje najczęściej Willa Eden nie zauważana 
przez większość stałych gości. Kiedy bowiem tradycyjny, ładny 
i solidnie wykonany górski dom drewniany rodzina Dixów dokoń-
czyła (1932) goście z powodu ogólnoświatowego kryzysu przestali 
w góry jeździć. Po wojnie przez długi okres czasu obiekt wyko-
rzystywał Pracowniczy Fundusz Wczasów aż się niemal zupełnie 
rozpadł. Pomimo tego stale jeszcze uważny obserwator mógł się 
w ruinie doszukać śladów dawnej świetności. Obiekt jakby czekał 
na na swego odkrywcę. Przed dwoma laty podjęła się tego zadania 
rodzina Hanzalów, która przywróciła willi jej dawny blask i wdzięk. 
Tegoroczny sezon jest dla zrekonstruowanego obiektu w samym 
centrum górskiego miasteczka inauguracyjnym. Willa czeka na 
swych pierwszych gości - i wy macie szansę stać się jej stałymi 
bywalcami. Czekają na was dobrze wyposażone apartamenty róż-
nej wielkości. Mają jedno, dwa lub trzy pomieszczenia, łazienkę, 
TV satelitarną, kącik kuchenny z kuchenką i naczyniami, dzban-
kiem elektrycznym i lodówką. A kto nie chce sobie gotować może 
zamówić sobie posiłki w pobliskiej restauracji. Łącznie willa Eden 
pomieści 26 osób w pokojach dwu-, trzy-, cztero-, pięcio- i sze-
ścioosobowych. Narty i rowery można przechowywać w komórce 
ku temu przeznaczonej. Parkować można w lecie przed domem  
w zimie przed domem lub na parkingu publicznym U kapličky. 
Opłaty parkingowe są wkalkulowane w cenie zakwaterowania. 
Pod domem jest przystanek skibusu. Z powrotem można dojechać 
na nartach przed sam dom. Wprost od willi Eden wiedzie najkrót-
szy zielony szlak turystyczny na Śnieżkę. Długość szlaku wynosi  
6 km. W lecie można posiedzieć na dworze przy grilu lub skorzystać  
z oferty centrum sportowego w hotelu Horizont, do którego można 
dojść za pięć minut. 
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PEC POD ŚNIEŻKĄ

Velká Pláň w 1908 r. Dach czterospadowy miał tylko budynek szkoły
i zarządu lasów (w prawym rogu).Kapliczka w dolinę Bukové údolí, 1925

DZWONIENIE W KAPLICZCE PANNY MARII
„Wybudowano przez dobroczyńcę Roku Pańskiego 1888“ – głosi ledwo już widoczny 
napis na kamiennym obramieniu kapliczki Panny Marii pośrodku największego parkin-
gu w miejscowości Pec pod Śnieżką. Przy drodze ku wówczas właśnie zamkniętym 
kopalniom w dolinie Obří důl i przez turystów właśnie odkrytej Śnieżce wybudował ją 
Albert Buchberger z pomocą Johanna Godera i Wenzela Rennera. Budowę wspierali 
datkami i pracą niemalże wszyscy mieszkańcy wówczas biednej miejscowości górs- 
kiej. Wyświęcił ją wielkoupski pleban Vinzenz Kröhn a swe owieczki namawiał, by pr-
zygotowali swe domy na przyjęcie letnich gości z miasta, co im pozwoli trochę zarobić. 
Może i dzięki niemu kapliczka powstała pomiędzy dwoma etapami historii miasteczka: 
starszy był pełen górników, drwali, węglarzy i przemytników a nowszy przede wszyst-
kim zadowolonych turystów i ludzi oferujących usługi. Jako pierwszy w osadzie Pec 
przebudował swą chałupę z oborą na pensjonat w roku 1897 Johann Buchberger 
zaledwie parę kroków od tego miejsca. Wkrótce znalazł naśladowców wśród sąsia-
dów głównie w dolinie Bukové údolí. Po stu latach do miasteczka Pec pod Śnieżką 
przyjeżdżają tysiące miłośników sportu, rozrywki, odpoczynku i pieszych wądrówek 
po górach. Kapliczka pierwotnie była schowana za zakładem obróbki arszeniku, brzyd-
ko ale trafnie nazywanym Zatrutą Szopą. Po zburzeniu szopy została sama na skraju 
wąskiej drogi. Dzisiaj ją otacza wielki parking zdolny pomieścić aż tysiąc samochodów. 
Zwłaszcza w lecie przejdą obok setki ludzi a wielu z nich zwróci uwagę na zabytek  
utrzymywany w dobrym stanie. 

W wieżyczce kapliczki wisiał malutki dzwoneczek ze sznurkiem do dzwonienia. 
Na pewno nie był oryginalny a podczas nabożeństw ledwo był słyszeć. W 1993 roku 
dzierżawca tutejszych kiosków i punktu pocztowego na Śnieżce Jaroslava Skrbková 
postanowiła naprawić zaniedbaną świątynię. Dzięki pomocy sąsiadów i przyjezdnych 
kapliczka Panny Marii ma nowy dach, uzupełnione wyposażenie wnętrza a przede 
wszystkim służy swemu posłaniu. Przed rokiem była tutaj po latach przerwy odpra- 

wiana pasterka. Latem są codziennie drzwi otwarte, by goście mogli zajrzeć do środka; 
zimą musi wystarczyć tylko mała szpara. Podczas remontu dachu kominiarz Tomáš 
Porubský znalazł na strychu kapliczki schowane pudełko z obrazami drogi krzyżowej. 
Wszystkich czternaście obrazków umieszczono z powrotem na ścianach kapliczki. Ale 
głównym celem pani Skrbkowej było regularne dzwonienie o każdej pełnej godzinie 
od ósmej rano do ósmej wieczorem. Na zakupienie urządzenia i na doprowadzenie 
prądu zebrano pieniędze od konkretnych darców jak i od nie znanych turystów, któ- 
rzy wrzucali swoje drobne datki przez kratzlę do kapliczki. Trochę zachrypnięty dźwięk 
znalezionego na plebanii dzwonu przypomina trudny okres jego zrodu w 1918 roku. 
Wówczas spiż rekwirowano na potrzeby armii wobec czego dzwon został odlany ze 
zwykłej stali. Możemy zdradzić, że już się zbiera środki na porządny dzwon, który całą 
dolinę Bukové údolí wypełni dźwięcznym biciem. Jeszcze przed tym restaurator Jana 
Benešová odnowi pierwotny napis nad drzwiami, aby było widać, że dobroczyńcy tutaj 
byli i stale jszcze są.

LATEM ZNOWU DO KOPALNI KOVÁRNA
Zeszłoroczne doświadczenia z próbnego udostępnienia historycznej kopalni Kovárna w 
dolinie Obří důl potwierdziły nadzieje pomysłodawców i realizatorów projektu. W ciągu 
lata podziemia pod Śnieżką zwiedziło wielu ludzi. Reklamą były również słowa uznania 
z ust prezydenta Václava Klausa po jego sierpniowej wizycie. Wielkie komory i chodniki 
wykuli górnicy wydobywając rudy żelaza, arsenu i miedzi w ciągu długiego okresu, któ-
rego początki sięgają późnego średniowiecza a koniec czasów najnowszych, w których 
poszukiwano źródeł surowców strategicznych a czego zaprzestano dopiero w 1959 
roku. Grotołazi z Czeskiego Towarzystwa Speleologicznego – z grupy Albeřice po kil-
kuletnich pracach przygotowawczych w kopalni Kovárna w I strefie parku narodowego 
wyczyścili, zabezpieczyli i przygotowali do zwiedzania jej fragment. Zwiedzać ją mogą 
ograniczone liczebnie grupy i tylko w określonych terminach. Największe zaintereso-
wanie zwiedzających wzbudziła praktyczna demonstracja wydobywania rudy replikami 
średniowiecznych narzędzi górniczych, czyli oskardem i młotkiem. Do kopalni wchodzi 
się z przewodnikiem sztolnią dziedziczną Barbora przy byłej szopie Kovárna, dwa- 
dzieścia minut za kapliczką w dolinie Obří důl. Przed tym każdy zwiedzający wyfasuje 
hełm z lampą i płaszcz ochronny. Do podziemi należy się ubrać cieplej, bowiem i latem 
jest tam tylko 5 – 7°C i 100% wilgotność. Warunkiem wpuszczenia do podziemia są 
porządne buty i wiek ponad 12 lat. Po uzgodnieniu z KRNAP-em w roku bieżącym ilość 
dni, w których kopalnia będzie dostępna zwiększy się o jeden dzień. Kopalnię można 
zwiedzać od 1 lipca do co najmniej końca sierpnia w każdy czwartek, piątek i sobotę 
a w niedzielę po wcześniejszym zakupieniu biletów w centrum informacyjnym Veselý 
výlet – Pec pod Śnieżką. Wpuszczane są grupy najwyżej dziesięcioosobowe o 10:00, 
11:30, 13:00, 14:30 i o 16:00 godzinie. Radzimy wykupić sobie bilety, na których jest 
wydrukowana mapka jak dojść do kopalni oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa, 
wcześniej albo je sobie przynajmniej w centrum informacyjnym zarezerwować. Po 
uzgodnieniu można mieć za tę samą cenę wykład w języku niemieckim. Z centrum 
miejscowości Pec pod Śnieżką droga do kopalni trwa ponad półtorej godziny – dlatego 
należy wyruszyć w porę. Zwiedzanie z uwagi na dalsze grupy musi rozpoczynać się 
dokładnie o wyznaczonej porze a przesunięcie do następnej grupy nie jest możliwe.     

www.pecpodsnezkou.cz

TRASA SPACEROWA WOKÓŁ 
MIEJSCOWOŚCI PEC POD ŚNIEŻKĄ
Kiedy jeszcze ludzie chodzili po górach wyłącznie pieszo 
używali oprócz tras głównych liczne skróty. Cały szereg ta-
kich skrótów, czyli wąskich ścieżek zachował się również  

w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasteczka Pec pod Śnieżką. Na pomysł wy-
korzystania ich do wytyczenia trasy okrężnej wpadło paru ludzi, którzy później spotkali 
się w stowarzyszeniu nazwanym Towarzystwo Zamkowe Aichelburg powstałym przed 
dwunastoma laty. Czas realizacji tego projektu nadszedł dopiero teraz. Większość 
dróżek wymagała wyczyszczenia a niektóre ich odcinki trzeba było naprawić. Z uwagi 
na krajobraz oraz na roztaczające się widoki wycięto dziko rosnące wzdłuż trasy krze- 
wy ewentualnie i drzewa a na spokojnych miejscach ustawiono ławki. Trasa „Okolo 
Pece” (Wokół Peca) gotowa jest już od jesieni – przed letnim sezonem rozmieszczone 
jeszcze zostaną drogowskazy i plansze informacyjne z tekstami w czterech językach. 
Kierunek główny wskazywać będą strzałki w postaci ręki ludzkiej. Trasa zachęcać 
będzie do krótkich odpoczynkowych lub zdrowotnych spacerów w pięknym otoczeniu. 
Można stopniowo zapoznawać się z kolejnymi jej odcinkami. Chcąc ją przejść całą 
radzimy zacząć na rynku głównym od karczmy „Hospoda Na Peci”. Trasa wiedzie koło 
poczty a za galerią Veselý výlet skręca pod górę koło szkoły i hotelu Horyzont, któ-
rego niesposób nie zauważyć. Parkingi oddziela od siebie największy hotel w dolinie  
i tradycyjną karkonoską chatę drewnianą będącą siedzibą zarządu lasów. Stąd leśnicy 
opiekują się lasami ciągnącymi się na wschodzie od Lysečinskiej hory po Liščí horę 
na zachodzie ze Śnieżką pośrodku. Chatę wybudowała w latach1821 – 1824 właś-
cicielka majątku hrabina Amalie Schaffgotschová. Wówczas na miejscu chaty i hotelu 
ciągnęły się potężne lasy porośnięte bukami, jodłami i świerkami. Przy ich karczowaniu 
musieli pomagać wszyscy okoliczni chałupnicy. Pierwsza przebudowa chałupy około 
1910 roku była związana z wymianą dachu czterospadkowego charakterystycznego 
dla budynków urzędowych na dwuspadkowy. Przy tej operacji robotnicy znaleźli bel-
kę z datą i inicjałami A.S. przypominającymi panią hrabinę. Ciekawe, że pierwszym 
nadleśniczym został mianowany jakiś Czepelka. Kawałek dalej na trasie na skraju 
zbocza zwanego Velká Pláň z widokiem na dolinę Bukové údolí z zaporą i kapliczką 
miniecie po prawej stronie niedawno dokończony rodzinny pensjonat Čepelka. Po-
noć z nadleśniczym nie ma nic wspólnego, ale kto to wie na pewno. W górnym rogu 
Velkiej Plani ścieżka skręca do doliny Modrý důl – tutaj się ją nazywa nie inaczej niż 
Przemytnicza. Jeszcze przed dziewięćdziesięcioma laty przemytem ze Śląska trudnili 
się prawie wszyscy tutejsi mieszkańcy. Z pewnością chodzili również tą ścieżką obju- 
czeni noszami pełnymi cukru, tytoniu, gorzałki lub nafty.Chodzili tędy, by nie wpaść  
w ręce celników. Nie zaznaczona na mapie turystycznej dróżka przecina strome zbocze 
Širokégo hřbetu. Z kilku miejsc otwiera się piękny widok na dolinę Růžový důl oraz na 
górę Studniční. Jeżeli tędy pójdziecie przejdziecie koło schroniska Milíř až do osady 
Modrý Důl. Tutejszy kompleks architektury górskiej zostat 1 lipca zeszłego roku uznany 
za strefę zabytkową. Dalej można iść po trasie żółtej do doliny Obří důl i z powrotem do 
punktu wyjścia. Ale nasz dzisiejszy spacer zmierza z Wielkiej Plani do innych, nie mniej 
ładnych miejsc. Nasza trasa biegnie po równej drodze z pięknymi widokami na całe 
miasteczko jak je namalował malarz Zdeněk Petira. Od hotelu Děvín trasa prowadzi pod 
górę koło letniego punktu informacyjnego Zarządu Karkonoskiego Parku Narodowego 

do Richterovych Boud. Po dwustu metrach skręca w lewo na leśną ścieżkę biegnącą 
na łąki Chaloupky. W górnym kącie polany jest punkt widokowy z ławeczką z panoramą 
doliny Zelený důl, dokąd zmierza nasza trasa. Przy odnowionej kapliczce Abrahama  
z pielgrzymem można się zdecydować na bezpośrednie zejście koło pensjonatu Amor  
z tarasem letnim albo na dłuższą, ale wygodniejszą przechadzkę po historycznej dro- 
dze łączącej Małą Plań z Zielonym Dołem. Droga na tym odcienku biegnie głębokim pa-
rowem, który wydrążyła woda spływająca po wszystkich ulewach. By zapobiec dalszej 
erozji drogę na odcinku sześciuset metrów naprawiono złożoną technologią na bazie 
sklepienia. Jest to prawdziwe arcydzieło pracy kamieniarskiej, ale z uwagi na wygodę 
pieszych zasypano je ziemią. W celach dydaktycznych pozostawiono dziesięć metrów 
drogi z kamieni stawianych na sztorc odkrytych. Takiej drogi nie podmyje żadna ulewa, 
woda łatwo wsiąka i ścieka między kamieniami tak, że jej powierzchnia szybko wysy-
cha. Na Małej Plani droga biegnie koło hotelu Nebozizek do centrum, ale my skręcamy 
w prawo, by po przejściu na drugą stronę grzbietu zejść wąską ścieżką do Zielonego 
Potoka. Tutaj nasza trasa przecina trasę spacerową Zielonym Dołem, którą polecamy 
zwłaszcza w gorące lata. Wokół kaskad nieuregulowanego Zielonego Potoka panuje 
zawsze przyjemny chłód a na końcu trasy czeka na gości znana karczma górska Jelení 
Louky. Nasza trasa prowadzi przez nowy mostek na drugi brzeg potoka gdzie pnie się 
pod górę na łąkę Kamor. Z góry roztacza się ładny widok na trasy zjazdowe Javor. Szlak 
prowadzi dalej do osady Hnědý Vrch. Przy tutejszej kapliczce zaledwie kawałeczek za 
gajówką łączy się z już znaną nam trasą spacerową Vlčí Jáma, po której możemy się 
przejść następnym razem. Projekt trasy przygotowało Towarzystwo Zamkowe Aichel-
burg, finansowo zabezpieczyło miasto Pec pod Śnieżką i Zarząd Karkonoskiego Parku 
Narodowego (KRNAP) a prace w terenie wykonał zespół Veselý výlet.
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SKARBY ZE SCHRONISKA  ČESKÁ BOUDA NA ŚNIEŻCE

Zlecono nam rozbiórkę schroniska Česká bouda. Drewniany obiekt 
był w jeszcze gorszym stanie niż przypuszczaliśmy, ale pomimo tego 
było nam go szkoda i smutno przy usuwaniu kolejnych warstw. Był to 
koniec jednego rozdziału historii szczytu Śnieżki. Poza śladami rozbu-
dowy budynku opisywaliśmy znalezione przedmioty. W ciągu pięciu 
tygodni burzenia Czeskiej boudy przyglądało nam się wielu ludzi, któ- 
rzy często nas pytali, czy znaleźliśmy jakieś skarby. Chyba nie mieli 
na myśli złota, srebra czy klejnotów, lecz rzeczy przypominające his-
torię domu i Karkonoszy. Spis odkryć we wcześniej „wyczyszczonym“ 
obiekcie będzie dla ciekawskich zawodem, ale dla miłośników tego 
miejsca parę ciekawostek się znalazło. 

Na przykład do podwójnego sufitu na strychu i pustych ścian obwo-
dowych schowała się tablica kursowa tutejszego kantoru z przelicze- 
niami marek rzeszy na korony, resztki nocników, które dla wygody 
gości stały pod każdym łóżkiem, pudełko z adresem Otto Goldbach 
szef kuchni ze Śnieżki. Tuż obok jadłospisu z ofertą dań, win i likierów 
Heinricha Pohla z lat 30-tych leżało zaproszenie na bal komunistów 
w Wielkiej Upie organizowany o trzydzieści lat później. Inny okres 
przypominało opakowanie czekolady waniliowej z widokiem Śnieżki 
sprzed 1899 roku z pozdrowieniami Emila Pohla. Najbardziej nas 
rozśmieszyły setki rachunów sprzed około trzydziestu lat. Zupa za 
2,10, pięć herbat za osiem, rum kosztował i z narzutem górskim pięć 
koron. Równie zabawne ceny uwieczniła inwentura 65 różnych pa-
miątek z 30 grudnia 1951 roku – pełna zaśnieżonych drogowskazów, 
wisiorków, lusterek, podstawek lub lasek. Ogólny szacunek wzbudził 
list dostawczy R. Hofera, który pół roku przed uruchomieniem kolejki 
linowej oddał 21 lipca 1949 roku dwieście pięćdziesiąt litrów wynie-
sionego piwa z browaru w Heřmanovych Sejfach o wartości 1400 ko-
ron. Razem z dębowymi beczkami to było pięć stokilowych podejść. 
Butelki, słomiane opakowania i odlepione etykiety przypominały wino 
austriackie i węgierskie najczęściej z hurtowni Emanuela Goldmana 
z Nufsdorfu koło Wiednia. W piwnicy pod werandą za półkami na za-
kurzonych ścianach zachowały się setki regularnych zarysów świad-
czących o ilości przechowywanych tu kiedyś butelek wina. Tragarze 
nosili również ciężkie szklane butelki z wodą najczęściej mineralną ze 
źródła Webera koło Jeleniej Góry. W suficie nad kuchnią były ukryte  
w przeciwległych rogach dwie pasujące do siebie połowy talerzyka 
z obrazkiem Śnieżki z około 1888 roku z imieniem Emil Pohl. W bel-
kowaniu były zasunięte dwie flagi czechosłowackie. Z jednej pozostał 
tylko niebieski klin, druga trochę poszarpana powiewała nad rozbiórką  
w wichurze wiejącej z szybkością 120 km na godzinę aż do zakończe- 
nia prac. Być może pewnego dnia zawiesimy ją na maszcie przy 
nowym punkcie pocztowym. 

Szczególne obrazy zachowały ściany bufetu polepione przed tape-
towaniem różnymi gazetami głównie z 1887 roku. Grzybem porośnię-
te warstwy worków, gazet i tapet po odkryciu stopniowo wysychały 
w przeciągu, odrywały się i odlatywały ze schroniska porywane wia- 
trem. W ten sposób nad szczytem Śnieżki krążyły kawałki Berliner 
Blatt z rubrykami politycznymi, Dresdener Tageblatt z wiadomościa-
mi z giełdy, Schlesische Presse pełne ogłoszeń z Wrocławia czy też 
jeleniogórskie Der Note aus dem Riesen- Gebirge z wiadomościami 
z regionu. W młodszych warstwach Rudé právo oznajmiało uchwały 
zjazdów komunistycznych i sukcesy kolejnych pięciolatek Na pod-
stawie pogniecionej „Pochodni” znalezionej w kominie z 29 grudnia 
1963 roku poznaliśmy kiedy ostatecznie tu wygasł ogień. Ciekawy był 
nalepiony plakat z ofertą książki karkonoskich bajek i legend odesłany 
27 czerwca 1887 roku na adres Restaurater Blaschke auf Schneekop-
pe. Budowniczego schroniska Česká bouda w tym czasie już co na-
jmniej 17 lat tam nie było. Często kawałki desek, belek przypominały 

imiona i nazwiska tych głupich podpisujących się na wszystkim. Ale 
dzięki temu wiemy, że nadwachmistrz niemieckiej policji państwowej 
P. Kopke ze Schweidnitz był 15 sierpnia 1925 roku w Českiej boudzie 
w ubikacji. Więcej oczekiwaliśmy od wiadomości od cieślów, ale te 
albo zniszczyły wszędzie obecne grzyby albo naší poprzednicy nicze-
go nam nie przekazali. 

Najwięcej uwagi poświęcano znajdywanym monetom. Po 1953 
roku między deski podłogi wpadło mnóstwo monet. W głębszych 
warstwach pojawiały się korony z pierwszej republiki i starsze fenigi 
niemieckie. Drobne monety zastępcze Werth-Marka z napisem POHL 
używane w okresie inflacji po I wojnie światowej wyłącznie na Śnież-
ce nas nie zaskoczyły. Trochę nas zawiodło znalezienie tylko jednej 
monety o wartości 30 fenigów. Pod ostatnią warstwą desek na pier-
wotnym podłożu leżał austriacki grajcar bity w 1851 roku. Znalazca 
wymienił go z robotnikiem drogowym Havranem, który zastanawiał się 
nad ceną monety. Dowiedział się, że na giełdzie numizmatycznej do-
stałby za grajcar 10 lub 15 koron. Ale jaką ma wartość skoro leżał 136 
lat pod podłogą głównej sali na Śnieżce? Dla mnie wielką powiedział 
zainteresowany i schował miedzianą monetę głęboko do kieszeni. Na 
najniższym miejscu całego obiektu na dnie wyschłej latryny leżał je-
den halerz czechosłowacki z 1953 roku. Dla kogoś skarb, dla innego 
coś absolutnie bezcennego. 

W rzeczywistości najciekawsze były zabytki architektoniczne. Szpa-
ry pomiędzy belkami w rogu byłego bufetu cieślowie wypełnili porosta-
mi nazrywanymi na szczycie góry. W innych miejscach wykorzystano 
wrzos. Ale zastosowanie drobnych porostów z rodu hrobotków do izo-
lacji domu jest w Karkonoszach czymś wyjątkowym. 

Zgodnie z zapisem stolarzy na desce dziewięć pokoi gościnnych 
obłożono na nowo w 1891 roku deskami bardzo dobrej jakości (bez 
sęków). Druga warstwa malowideł pełna była obrazków goryczek, pier-
wiosnków a gdzie niegdzie i śpiewających ptaczków. Inną niespodzia- 
nką była konstrukcja nośna. Właścicielowi gospody spłonęło w 1860 
roku schronisko Pomezní Bouda. Zanim je jego syn zrekonstruował on 
sam wybudował dom na Śnieżce. Sądząc po starszych już używanych 
belkach z szeregiem „niepotrzebnych“ nacięć i złączy, domyślamy 
się, że na Czeską Boudę wyniósł również uratowane suche i lekkie 
belki ze starej Pomezni Boudy. Razem z zarządem miejscowości Pec 
pod Śnieżką postanowiliśmy, że nie dopuścimy, aby szczątki Czeskiej 
boudy zginęły zupełnie. Zachowane drewno cieślowie wykorzystają 
przy odnawianiu dzwonniczki kaplicy na trasie zjazdowej. Jeżeli uda 
się zdobyć pieniądze mogłyby się ręcznie ociosane belki i łaty pojawić 
w nowej konstrukcji jeszcze w tym roku. 

JEDENAŚCIE KOŁKÓW
List otwarty adresowany następującym osobom: Libor Ambrozek - Ministr Ochrony Środowiska – Praga, Helmut Hofer – tragarz, 
syn ostatniego z tragarzy zaopatrujących Śnieżkę – Velká Úpa, Christa Kraemer – córka ostatniego prywatnego właściciela 
schroniska Česká bouda – Hürth, Lubomír Mocl – starosta miejscowości Malá Úpa, Jiří Novák – dyrektor Karkonoskiego Parku 
Narodowego – Vrchlabí, Hans Pohl – syn ostatniego prywatnego właściciela schroniska Česká bouda – Erfurt, Jaroslava Skrbko-
vá – właścicielka punktu pocztowego na Śnieżce – Pec pod Śnieżką, Alan Tomášek – starosta miejscowości Pec pod Śnieżką, 
Petr Kubík – turysta – Trutnov

Szanowni Państwo!
Razem ze współpracownikami dokonczyliśmy rozbiórkę schroniska Česká bouda. Na konstrukcję głównego dachu składało się jede-
naście par ręcznie ociosanych krokwi. Cieślowie opracowali je i połączyli w 1868 roku drewnianymi kołkami. Zwyczajne świerkowe 
kołki wytrzymały całych 136 lat. Podczas demolicji wytłukliśmy z jedenastu złączy jedenaście zużytych, ale stale dobrze jeszcze peł-
niących swą funkcję kołków. Pozwalamy sobie każdemu z Państwa jeden wręczyć lub posłać. Są pamiątką pozostałą po schronisku 
Česká bouda na Śnieżce. Pamiątką przypominającą jej ciekawą historię a według nas są jednocześnie niemym apelem skierowanym 
w przyszłość.

Kołek pierwszy: Starosta Lubomír Mocl – Malá Úpa, Szanowny Panie Starosto!
Niech Panu ten drewniany kołek przypomina, że schronisko Česká bouda stało przez większą część swego istnienia na terenie gminy 
Mała Upa i że na odwagą wybudować schronisko w części Karkonoszy smaganej przez najsilniejsze wichrzyce zdobył się Hermann 
Blaschke, karczmarz z Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy). Jednocześnie niech przypomina obojętność ludzi wobec spraw publicz-
nych, bowiem w czasach władzy komunizmu bez słowa sprzeciwu dopuścili do przyłączenia gruntu ze schroniskiem do sąsiedniej 
gminy. 

Kołek drugi i trzeci: Pani Christa Kraemer oraz Pan Hans Pohl, Szanowni Państwo! Nasi prarodzice byli w 1945 roku świadkami 
zagarnięcia waszego rodzinnego majątku na szczycie Śnieżki. Nie wiedzieli, że swym milczeniem ułatwią zagarnięcie podstaw ich eg-
zystencji o trzy lata później. Ich postawę tłumaczą wstrząsające przeżycia z lat okupacji, lata poniżenia i śmierć najbliższych. Kawałek 
drewna jest jedyną materialną rzeczą, którą możemy Wam zwrócić ze schroniska Česká bouda. W rzeczywistości nie tylko kołek 
cieślarski przypomina dobrą pracę Waszego pradziadka Friedricha, dziadka Emila i ojca Heinricha na szczycie Śnieżki.

Kołek czwarty: Pan Helmut Hofer, Szanowny Panie! Kilka pokoleń mężczyzn z Pańskiej rodziny było związanych pracą i uczuciami ze 
schroniskiem Česká bouda na Śnieżce. Pana pradziadek Ignaz Hofer już w 1868 roku nosił drzewo na budowę schroniska. Być może 
między innymi również i ten kawałek drewna, z którego wykonano ten właśnie kołek. Pana dziadek Johann Hofer nosił na noszach aż 
stokilogramowe ładunki z Wielkiej Upy na sam szczyt przez całych pięćdziesiąt lat. Pański ojciec Robert Hofer był ostatnim spośród 
tragarzy wynoszących ładunki na Śnieżkę. Drewniane nosze powiesił na kołku w 1961 roku. Również Pan osobiście poznał znój pracy 
tragarza, dzięki której „mieliście prawo” zostać w 1945 roku w chałupie przodków, by po latach opowiedzieć nam tyle ciekawego  
o życiu ze Śnieżką. 

Kołek piąty: Pani Jaroslava Skrbková, Szanowna Pani! W małym domku schowanym w cieniu schroniska Česká bouda ożywiła Pani 
ponad stuletnią tradycję czeskiego urzędu pocztowego na Śnieżce. Obecnie podjęła Pani przedsięwzięcie wybudować na miejscu 
zburzonego schroniska obiekt oferujący jeszcze lepsze usługi naszym gościom. Niechaj kawałek starego schroniska przypomina 
Pani pani poprzedników stemplujących od 1899 roku w schronisku Česká bouda wysyłaną pocztę.

Kołek szósty: Pan Alan Tomášek – Starosta miasta Pec pod Śnieżką, Szanowny Panie Starosto! Wasze miasto przejęło w 1990 roku 
budynek schroniska po 45 latach socjalistycznej eksploatacji w stanie kompletnego rozkładu. Dopiero Pański zarząd miasta znalazł 
odwagę podjąć się zadania ten problem rozwiązać rozbiórką starego obiektu i wybudowaniem schroniska nowego, równie ciekawego 
lecz nowoczesnego. Niechaj ten kołek w trudnych chwilach Wam przypomina zdecydowanie, z jakim to wyzwanie podjęliście.

Kołek siódmy: Pan Jiří Novák - Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, Szanowny Panie Dyrektorze! Udało się Panu zgroma- 
dzić środki finansowe i zorganizować rozbiórkę ruin starego schroniska Česká bouda. Niejednokrotnie deklarował Pan chęć przyc-
zynienia się do powstania nowego obiektu. Niechaj ten kawałek drewna z pierwotnego obiektu pozwoli Panu postrzegać Śnieżkę nie 
tylko jako unikatowy fenomen natury, ale również jako cel wędrówki licznych podróżnych i pielgrzymów.

Kołek ósmy: Pan Libor Ambrozek, Minister Ochrony Środowiska, Szanowny Panie Ministrze! Oddajemy do Pańskich rąk niepod-
ważalny dowód o realizacji pierwszych kroków mających doprowadzić do oczyszczenia szczytu Śnieżki od zanieczyszczających go 
ruin. W Pana rękach spoczywa nie tylko kwestia finansowego zabezpieczenia całego przedsięwzięcia, ale również kwestia urzędowe-
go wsparcia budowy nowego urzędu pocztowego w I strefie parku narodowego.

Kołek dziewiąty: Szanowny Panie Turysto! Spotkawszy się na Śnieżce puściliśmy się do dyskusji o burzeniu i budowaniu schroniska 
Česká bouda. Dziękujemy za ujawnione zainteresowanie tym, co się dzieje na Śnieżce oraz za słowa otuchy. Właśnie dla takich 
wędrowców jak Pan schronisko kiedyś powstało. Wierzymy, że i nowy obiekt urzędu pocztowego będzie Wam służył równie dobrze.

Szanowni Państwo! Zwracamy się do Szanownych Państwa z gorącym apelem, byście znaleźli dosyć odwagi, by wybudować na 
miejscu Českiej boudy mały wprawdzie, ale pod względem ekologicznym czysty, ciekawy, wyrafinowany i oryginalny obiekt, zdolny 
świadczyć dobre usługi i dostojnie reprezentować Republikę Czeską, a który w przyszłości będzie przypominał naszym wnukom, że 
i w tych czasach żyli rozsądni i odważni twórcy.

30. listopada 2004           W imieniu organizacji Veselý výlet Lenka, Kateřina, Miloslav i Pavel Klimešowie

PS: Kołek dziesiąty i jedenasty: Dwa kołki z przeproszeniem zostawiliśmy sobie. Jeden jako pamiątkę na ciężką pracę przy roz-
biórce schroniska w niesprzyjających warunkach atmosferycznych w dniach od 21 września do 28 października 2004 roku. Drugi 
chcielibyśmy już wkrótce wbić w drewnianą konstrukcję nowego obiektu. 
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POLECAMY
DOBRE USŁUGI

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

Pensjonat Nikola
W samym centrum miejscowości Pec pod Śnieżką przy głównej drodze prowadzącej do cen-
trum 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 
upieczonych ciast. Noclegi można zamówić razem z częściowym wyżywieniem. W zimie moż-
na 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 czę-
ści zbocza Velká Plaň przy skrzyżowaniu dróg do wyciągów narciarskich, hotelu Horyzont 
i do głównej ulicy. Nowoczesny obiekt oferuje 22 miejsca noclegowe z częściowym wyży-
wieniem 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 narciar-
skimi. 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 wy-
posażonym w urządzenia sportowo-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 niedaleko znajdują się dwa korty tenisowe, szkoły narciarskie oraz wypożyczal-
nie sprzętu narciarskiego. W samym pensjonacie czynna jest wypożyczalnia rowerów gór-
skich. Obiekt ma własny parking. 
Pensjonat Weronika, Pec pod Sněžkou, nr 309, Kod Poczt. 542 21, kierownik: Věra Za-
dinová, tel.: 00420 499 736 135, fax: 499 736 134, tel. kom. 00420 608 281 321, e-mail: 
veronika.pec@centrum.cz, www.veronikapec.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 przystoso-
wany 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 par-
kingowa 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.

Zdjęcie głównej ulicy z początku lat 60-tych. W owych czasach gros gości zjeżdżało do 
miejscowości Pec pod Śnieżką autobusami. Fotografia pozwala uświadomić sobie jak 
wąsko było w dolinie rzeki Upy i Zielonego Potoku bez wielkich parkingów. Obecnie jeżeli 
są przestrzegane przepisy a samochody zostawiane wyłącznie w miejscach ku temu prze-
znaczonych, drogi pozostają stale przejezdne. Dzięki temu goście dostaną się do celu swej 
wyprawy, skibusy ku wyciągom narciarskim, sanitarki ku rannym narciarzom a jednocześnie 
nic nie stoi na przeszkodzie usuwaniu śniegu. Na wszelki wypadek nad porządkiem czuwa 
Policja Miejska.

PARKOWANIE W MIEŚCIE PEC POD ŚNIEŻKĄ
Goście miejscowości Pec pod Śnieżką mają do dyspozycji trzy strzeżone parkin-
gi 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.

SKIBUS - ROZKŁAD JAZDY - ZIMA 2004 - 2005

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 - - - - - - - - - - - 16.30 17.30 -

Maršov 1 (Rýchorka) - 8.20 - - - - - - - - - - - 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) - - - - - - - - - - - - - 16.58 17.08 17.28 - 21.58

Svoboda n. Úpou (Dworzec kol.) - - - - - - - - - - - - - 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 - Veronika - 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
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NARCIARSKI AREAŁ

 Sezon Główny
25. 12. 2004 - 31. 3. 2005

Poza sezonem
1. 11. 2004 - 23. 12. 2004

1. 4. 2005 - 27. 4. 2005

dorośli dzieci dorośli dzieci

1 jazda 40

1 jazda LD Hnědý vrch 70

9.00 - 13.00 godz. 410 260 360 230

od 11.00 godz. 450 280 390 240

od 12.00 godz. 370 230 330 200

od 13.00 godz. 350 220 300 190

1 dzień 550 360 480 310

2 dni 1060 570 930 500

3 dni 1530 820 1330 710

4 dni 1990 1070 1730 930

5 dni 2380 1270 2070 1110

6 dni 2780 1490 2400 1290

7 dni 2900 1560 2530 1360

5 ze 6 2400 1290 2100 1120

5 ze 7 2460 1320 2130 1150

sezon bez jazd wieczorowych 7000 5000 7000 5000

sezon s jazdami wieczorowymi 9000

1 den seniorzy (nad 70 let) 50

jazdy wieczorowe Javor 1
17.00/17.30 - 21.00 hod.

230

wyciąg Javor - 1 dzień 450

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 trud-
ności;

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 trud-
ności;

7. 8. Klondike I i II - wyciągi samoobsługowe z teleskopicznymi ramionami i kotwi-
cą 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 ko-
twicą 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., tra-
sa średniego  stopnia trudności; czynny również wieczorem;

ROZKŁAD JAZDY SKIBUSÓW 
TRASA PEC POD ŚNIEŻKĄ - JANSKÉ LÁZNĚ
Pec pod Sněžkou (Javor)  8.15  9.00  9.45  10.30  12.30  13.30  15.30  16.15 
 Velká Úpa (rynek)    8.25  9.10  9.55  10.40  12.40  13.40  15.40  16.25
 Velká Úpa (Alamo)    8.28  9.13  9.58  10.43  12.43  13.43  15.43  16.28 
Křižovatka (gospoda)   8.32  9.17  10.02  10.47  12.47  13.47  15.47  16.32
 Temný Důl (Veselý výlet)  8.36  9.21  10.06  10.51  12.51  13.51  15.51  16.36
 Horní Maršov (most)   8.40  9.25  10.10  10.55  12.55  13.55  15.55  16.40 
 Maršov 1 (Prom)    8.45  9.30  10.15  11.00  13.00  14.00  16.00  16.45
 Janské Lázně (Lesní dům) 8.50  9.35  10.20  11.05  13.05  14.05  16.05  16.50 
Janské Lázně (Kolejka)  8.55  9.40  10.25  11.10  13.10  14.10  16.10  16.55

jeździ do 20. 3. 2005

TRASA JANSKÉ LÁZNĚ - PEC POD SNĚŽKOU
Janské Lázně (Kolejka)  8.15  9.00  9.45  10.30  12.30  13.30  15.30  16.15 
 Janské Lázně (Lesní dům) 8.20  9.05  9.50  10.35  12.35  13.35  15.35  16.20
Maršov 1 (Prom)    8.25  9.10  9.55  10.40  12.40  13.40  15.40  16.25 
Horní Maršov (most)   8.30  9.15  10.00  10.45  12.45  13.45  15.45  16.30  
Temný Důl (Veselý výlet)  8.34  9.19  10.04  10.49  12.49  13.49  15.49  16.34
Křižovatka (gospoda)   8.38  9.23  10.08  10.53  12.53  13.53  15.53  16.38 
 Velká Úpa (Alamo)    8.42  9.27  10.12  10.57  12.57  13.57  15.57  16.42
Velká Úpa (rynek)    8.45  9.30  10.15  11.00  13.00  14.00  16.00  16.45 
Pec pod Sněžkou (Javor)     8.55  9.40  10.25  11.10  13.10  14.10  16.10  16.55

jeździ do 20. 3. 2005

Przed rokiem oddana do użytku czterokrzesełkowa kolejka linowa na trasie 
zjazdowej Bramberk – Hnědý Vrch jest głównym magnesem areału narciarskie- 
go SKI – Pec. Nad stanem trasy czuwa nowy pojazd gąsienicowy wyposażony 
we wciągarkę dzięki czemu potrafi pługiem zniwelować nawet wielkie muldy na 
najbardziej stromych odcinkach. Poszerzenie dolnego odcinka trasy Zahradky 
umożliwiło rozproszenie narciarzy na większej powierzchni i otworzyło więcej 
możliwości zakończenia zjazdu. Obie trasy zjazdowe Javor dzięki sztucznemu 
zaśnieżaniu na całej długości są najlepszymi trasami w tym regionie. Szersza 
z tras jest również na całej długości doskonale oświetlona (najlepszym syste-
mem w Czechach) wobec czego oferuje także najlepsze warunki dla zjazdów 
wieczornych. 

Wygodniej i szybciej można dostać się do kolejki linowej lub wyciągu dzięki 
zastosowaniu kart chipowych. W przypadku co najmniej dwudniowego 
zjeżdżania zamiast normalnego biletu można zakupić kartę elektroniczną, którą 
najlepiej jest umieścić w kieszeni na lewym rękawie co ułatwia specjalnemu 
czytnikowi kontrolę bez potrzeby jej wyjmowania. Karta jest wydawana na kauc-
ję, którą otrzymacie z powrotem przy zwrocie karty w kasie lub w paru innych 
oznczonych miejscach w centrum (np. Hotel Horizont, Szkoła Narciarska Hap-
py Hill, centrum informacyjne Veselý výlet). Można ją sobie również zostawić 
na raz następny. Kaucja wynosi 100 koron – będzie obowiązywać również  

w przyszłym sezonie. Pod względem graficznym różnią się karty SKI Pec od 
kart Skiarna Krkonoše. 

SKIARNA KRKONOŠE
W Czechach są tylko trzy ośrodki, które mają pięć, czyli maksymalną ilość 
gwiazdek określających ich kategorię. Oprócz areału narciarskiego Skiareál 
Špindlerův Mlýn i SKI Pec są to nowe tereny narciarskie Skiareál Černá hora 
– Janské Lázně. Sąsiadujące z sobą tereny narciarskie w miejscowości Pec 
pod Śnieżką i w uzdrowisku Janské Lázně połączyły się tworząc największy 
region narciarski w kraju nazwany Skiarena Krkonoše. To połączenie przejawia 
się w dwóch poziomach: w obu areałach obowiązują te same bilety (tradycyjne 
i chipowe) a między nimi kursują skibusy. Kupujący bilet co najmniej dwudnio- 
wy ma do dyspozycji trzy kolejki linowe i dwadzieścia dwa wyciągi narciarskie 
mogące przewieźć dwadzieścia tysięcy narciarzy na godzinę. Cena biletu 

na Skiarenę jest tylko o pięć procent wyższa niż biletu np. tylko na SKI Pec.  
W przypadku tygodniowego biletu różnica wynosi 150 koron. Między obu 
ośrodkami codziennie jeździ osiem linii skibusów w obu kierunkach. Zwłaszcza 
goście zakwaterowani poza wspomnianymi centrami mogą się każdego dnia 
zdecydować, które trasy zjazdowe wybrać. W ciągu dnia mogą się bez trudu 
przesunąć do drugiego centrum. Ze szczytu Czarnej Góry można do areału SKI 
Pec zjechać na nartach jeżeli na czterokilometrowej drodze pokonacie stylem 
charakterystycznym dla biegówek małe wzniesienie głównie koło schroniska 
Kolínská bouda. 

Aktualne informace o warunkach narciarskich w miejscowości Pec pod 
Śnieżką można uzyskać nie tylko za pośrednictwem kamery panoramicznej na 
2 programie TV Czeskiej codziennie od 7:55, ale również na stronach interne-
towych centrum narciarskiego  na adresi  www.skipec.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 informace o sytuacji na posz- 
czególnych 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 
narciarskiego. 

Centrum narciarskie Ski Pec a.s. należy do najlepszych ośrodków nar-
ciarstwa zjazdowego w Republice Czeskiej. Kolejka linowa  czterokrzesełko-
wa  oraz dziesięć innych wyciągów o łącznej długości tras zjazdowych 8840 
metrów może przewieźć 9570 narciarzy na godzinę. Trasy zjazdowe o różnej 
długości i różnych stopniach trudności są codziennie doskonale przygotowane  
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 sąsi-
edni 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. Sztucz-
nym śniegiem zaśnieżane są na całej swej długości obie trasy zjazdowe Javor, 
najbardziej obciążone odcinki tras Zahrádky i Vysoký Svah. W całym centrum 
narciarskim działa systém kart magnetycznych  oferujący szeroki wybór róż-
nych typów biletów na wszystkie wyciągi miejscowe oraz na wyciągi Skiareny. 
Poszczególne trasy zjazdowe  i wyciągi położone są blisko siebie i są połączo-
ne między sobą dobrze utrzymywanymi drogami narciarskimi. Jazdy wieczorne  
w zależności od liczby zainteresowanych trwają aż do 21:00 godziny. Na wy-
ciągu Javor I wybudowanio kilometrową linię 36 dziesięciometrowych słupów  
podtrzymujących 95 lamp tworzących najlepszy i najdłuższy oświetlony teren  
w Republice Czeskiej.  Po zamknięciu trasy  dla jazd dziennych a przed otwar- 
ciem trasy dla jazd wieczornych  godzina przerwy jest wykorzystywana  na 
Javorze do przygotowania i konserwacji trasy zjazdowej.  Wyciągi narciarskie 
Zahrádky III i Eso są czynne bez przerwy od 9:00 do 21:00 godz. W celu 
ułatwienia narciarzom na  biegówkach  dostupu do wyższych partii gór jeździ  
w zimie codziennie kolejka linowa na Hnědý Vrch od 8:00 do 8:15 wyłącznie 
dla narciarzy na biegówkach i dla pieszych turystów. 

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 skibus  
po trasie  Maršov – Pec i z powrotem. Dwa razy dziennie jedzie aż z Trutno-
va a trzy razy ze Spáleného Mlýna w Małej Upie. Nietrudno więc dostać się 
na trasy zjazdowe nawet wieczorem a następnie wrócić autobusem  jadącym 
o godz. 21:30. Skibusy dojeżdżają aż do dolnej stacji wyciągów Javor; z wy-
jątkiem sobót, kiedy to z uwagi na zmianę turnusów  i większy ruch dojeżdżają 
do dworca  autobusowego w samym centrum miasteczka. Autobusy jednej linii 
jeżdżące co dwadzieścia minut dojeżdżają aż na Wielką Plań  do hotelu Hori-
zont, autobusy innej linii cztery razy dojeżdżają do pensjonatu Veronika a pięć 
raz do Lesovny przy dolnej stacji kolejki linowej na Śnieżkę.

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

Ski Pec a. s., Pec pod Sněžkou, Kod Poczt. 542 21, dyrektor Franti-
šek Vambera, tel. dyrekcja centrum narciarskiego 00420 499 736 375 
i 499 736 285, fax 499 736 398, areał czynny od  9:00 do –16: 00 godz., od 
15.2.2005 do 16.30, e-mail: info@skipec.com, www.skipec.com. Informa-
cja o noclega: 499 861 111, 499 736 280. 
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ŠPINDLERŮV MLÝN

Kąpielisko w Szpindlerovym Młynie miało od 1933 r. plaże i vyrzewaną wodą

KĄPIEL W GÓRACH
Branie z sobą kąpielówek na wyjazd w góry już dawno nie jest niczym 
niezwykłym. W miejscowości górskiej Špindlerův Mlýn przydają się już  
przez ponad osiemdziesiąt lat. Przed tylu bowiem laty powstało tutaj pierw- 
sze kąpielisko publiczne. Długo kąpać się było można tylko w upalne lata, 
ale dzisiaj można się tutaj wykąpać w paru miejscach nawet w najbardziej 
mroźną zimę. Dlaczego górale dawniej nie umieli pływać zrozumiałem kiedy 
dałem im się parę razy skusić w upalne lata na kąpiel w przepięknych toniach 
i wodospadach Białej Łaby. W ciągu paru sekund, bowiem dłużej niesposób 
w tak lodowatej wodzie wytrzymać, nie można opanować umiejętności utrzy- 
mania się nad wodą. Dla mieszkańców i gości Špindlerovego Mlýna sytua-
cja się zmieniła na końcu lipca 1923 roku, kiedy w miejscu starego zakładu 
hutniczego wybudowano kąpielisko. Było to na zalesionym lewym brzegu 
Łaby. W Towarzystwie Uzdrowiskowym przeforsował ten pomysł ówczesny 
starosta Wilhelm Pick. Głównym bodźcem do podjęcia decyzji o tak dużej 
inwestycji nie była chęć nauczenia miejscowych dzieci pływania. Po prostu 
przedsiębiorcom i właścicielom hoteli zależało na stworzeniu optymalnych 
warunków do aktywnego wypoczynku dla gości uzdrowiska. Wówczas 
jeszcze Špindlerův Mlýn deklarował się głównie jako górskie uzdrowisko 
klimatyczne, w którym poza czystym powietrzem miało wzmacniać zdrowie 
kuracjuszy również kąpanie. Pływalnia z 36 kabinami, prezentowana jako 
łaźnie słoneczno-piaskowe, była przede wszystkim miejscem, w którym co 
odważniejsi kuracjusze poddawali się zimnej kuracji wodoleczniczej. Tak 
jakby je zaprojektował sam słynny karkonoski przodownik w hartowaniu 
ciała hrabia Berthold Aichelburg. Tyle tylko, że do uzdrowiska nie jeździło 
tylu zwolenników procedur pana Priessnitza a Kneippa wobec czego nowe 
kąpielisko wybudowane na tym samym miejscu w 1933 roku miało już wodę 
ogrzewaną. Główny basen pięćdziesięcio metrowy umożliwiał organizowa-
nie zawodów pływackich. Basen posiadał bloki startowe, wysoką wieżę do 
skoków do wody a wokół plażę piaszczystą. Kąpielisko służyło publiczności 
aż do końca lat siedemdziesiątych jakkolwiek pod koniec swego istnienia 
uległo znacznej dewastacji. 

NOWY AQUAPARK
Jednakowo jak ich poprzednicy motywowani właściciele hoteli, pensjona-
tów i innych zakładów usługowych stowarzyszeni w Towarzystwie Aqua Park 
Špindlerův Mlýn wybudowali w miejscu byłego kąpieliska w ciągu dwóch lat 
rozrywkowo – relaksowe centrum Holiday centrum. W obiekcie głównym 
znajduje się basen z paroma atrakcjami. Na wyczynowe pływanie jest wy-
znaczony jeden tor, wszystko pozostałe służy do zabawy: Jedna ze trzech 
długich zjeżdżalni jest w Karkonoszach czymś zupełnie nowym. Przez nie-

bieskie rury goście płyną na „crazy bobie“, czyli w zwariowanej łodzi. Pływa-
nie urozmaicają liczne prądy a zwłaszcza odcinek z prądem odwrotnym  
w „dzikiej rzece“. Znajduje się tu również brodzik dla dzieci, wanny z wirami 
i sauna dla dwudziestu osob. Na piętrze jest do dyspozycji wielkie fitness 
centrum i dobrze wyposażone siłownie. Bufet szybkiej obsługi dostępny 
jest zarówno od strony basenu jak i z hallu, gdzie na pływaków może ktoś 
poczekać. Do tego kompleksu należy jeszcze restauracja ze 120 miejscami 
przy stołach. Łącznie może obiekt pomieścić 200 osób na godzinę. I w zi-
mie i w lecie najwięcej skorzystają z centrum rodziny z dziećmi. W wypadku 
przekroczenia czasu pobytu nie płaci się za całą następną godzinę, lecz tyl-
ko rzeczywiście wykorzystane minuty. Na sezon letni uporządkuje się rów-
nież otoczenie aquaparku z małym jeziorkiem po środku i plażą piaszczystą 
i trawnikiem dla odpoczynku. Zagrać sobie można w minigolf lub plażową 
siatkówkę. Poza tym istnieje jeszcze kąpanie w paru innych miejscach 
miasteczka. W Wojskowym Sanatorium Bedřichov basen oferuje tory do 
pływania kondycyjnego oraz zjeżdżalnię. W bocznej zatoce dużego basenu 
są sztuczne fale i podwodne gejzery. Po przeciwnej stronie jest „dziki kanał“ 
z silnym prądem wody. Goście mają ponadto do dyspozycji kąpiele wirowe, 
masaże, siłownie, solarium, saunę, salę gimanstyczną, squash, kręgle oraz 
dwa doskonałe korty tenisowe w hali a jeden pod gołym niebem. Szeroka 
publiczność ma do nich dostęp głównie w czasie weekendów – w tygodniu 
swe wizyty trzeba skoordynować z programem gości kompleksu hotelowe-
go. Wprost z krytego basenu w hotelu Horal w osadzie Svatý Petr roztacza 
się zachwycający widok gór. Lokalną specjalnością jest tzw. „floating”, czyli 
kąpiel z dodatkiem soli z Morza Martwego. W centrum relaksowym są do 
dyspozycji kąpiele wirowe, solaria i masaże. Baseny mają również hotele 
Astra, Arnika i harmony. 

BEZPŁATNE PARKOWANIE
Miasto Špindlerův Mlýn przygotowało dla swych gości miłą niespodzian-
kę. Na sezon zimowy na swych trzech największych parkingach zniosło 
opłaty. Na najniżej położonym parkingu P1 - Bedřichov można zaparkować 
samochód na cały okres pobytu. Tylko tutaj są samochody strzeżone non-
-stop. Parking P2 – Centrum pod trasą zjazdową Hromovka jest podzielone 
na dwie części – pierwsza jest czynna od 7:00 do 16:00, druga również dla 
zjeżdżających również wieczorem oraz dla zwolenników biegówek wyrusza-
jących na całodzienne trasy - czynna jest aż do 22:00 godziny. W przypad-
ku, że samochód pozostanie tu dłużej musi się zapłacić opłatę parkingową 
w wysokości 500 koron. Terminowe zwalnianie powierzchni ułatwia usuwa-
nie z niej śniegu. Parking P3 przy trasie zjazdowej Medvědín jest czynny na 
tych samych warunkach od 7:00 jak P2, ale tylko do 19:00.

TYDZIEŃ W ŠPINDLEROVÝM MLÝNIE
Do najpopularniejszego ośrodka górskiego Republiki Czeskiej jeździ się w zimie na narty a latem na piesze wędrówki. Poza 
tym na turystów czeka mnóstwo innych fascynujących ofert jak spędzić w górach czas spokojnie lub wręcz przeciwnie 
z dreszczykiem. Poniżej prezentujemy kilka pomysłów na ciekawy program tygodniowy. W centrach informacyjnych zainte-
resowani dowiedzą się gdzie poszczególne atrakcje znajdą. 

Dzień pierwszy:   Z pewnością od razu pierwszego popołudnia wyruszycie na spacer po mieście. Romantycy nieopodal 
znanego białego mostu z łukiem wynajmą dorożkę lub w zimie sanie i wyruszą na przejażdżkę wzdłuż Łaby ku Divčí Lávce. 
Być może właśnie ich stangretem będzie pan Spindler z rodziny, od której wywodzi się nazwa miasta. Latem można wy-
jechać po zboczu Medvědína kolejką turystyczną, z okien której roztaczają się wspaniałe widoki gór i okolic miasta w tym 
również głębokiej doliny Sedmidolí. Tą samą drogą od górnej stacji kolejki linowej można zjechać na hulajnodze terenowej. 
W przypadku dłuższych wycieczek np. ku kamkiennej wieży widokowej na górze Žalý radzimy wybrać się na rowerach. 
Dreszczyk emocji czeka na dorosłych i dzieci przy zjeździe po torze bobslejowym o 22 zakrętach czynnym przez cały rok. 
Z kąpielisk można korzystać codziennie.

Drugi dzień:    Najciekawszym celem letnich wypraw jest źródło Łaby znajdujące się wysoko w górach, Warto się tam 
wybrać w pierwszy słoneczny dzień i połączyć to z odwiedzinami pobliskich głębokich Śnieżnych Kotłów, leżących na 
granicy z Polską. Do innych miejsc mogą was zaprowadzić przewodnicy górscy. Z wyprawą na Śnieżkę – najwyższy szczyt 
w kraju - poradzicie sobie sami idąc piechotą, jadąc na biegówkach lub kolejką linową z miejscowości Pec pod Śnieżką. 
W razie potrzeby pomoc znajdziecie w którymś z ośrodków informacyjnych, które organizują jednodzienne wycieczki m. 
inn. do Pragi, do Skał Adršpašských, na safari w Zoo w mieście Dvůr Králové. W zimie również można się przespacerować 
bez nart po grzbietach gór przy czym najdostępniejsza trasa wiedzie od ostatniego przystanku autobusu pod schroniskiem 
Špindlerova bouda do schroniska Petrovka i w dół około schronisk Moravské i Davidovy Boudy. Na saniach można wrócić 
znacznie szybciej. A jeszcze przyjemniejszy jest zjazd po specjalnej trasie saneczkowej od schroniska Malý Šišák przez Je-
lení boudy. Specjalny autobus wywiezie zainteresowanych z wypożyczonymi saniami z centrum miasta również wieczorem 
– zjeżdża się potem częściowo oświetloną trasą z lampami czołowymi. Autobus czeka na zjeżdżających w miejscu zwanym 
Dívčí lávka. 

Dzień trzeci:    W okolicach miasta Špindlerův Mlýn znajduje się kilka ujeżdżalni. W Vítkovicach na Janově hoře mieści 
się „Hucul farma” – największa stadnina koni w Karkonoszach. Przejażdżki po okolicy można w przypadku złej pogody 
zastąpić jazdami w ujeżdżalni. Dwie inne ujeżdżalnie znajdują się w małej wiosce Kněžice leżącej między Beneckiem 
i Vrchlabim. W schronisku Smejkalova bouda trzymają duże konie jeździeckie. Ujeżdżalnia w Kněžicy nastawiona jest 
na rodziny z dziećmi. Obie farmy organizują przejażdżki po zboczach góry Žalý. Na przeciwległym zboczu znajduje się  
w łatwo dostępnej wiosce Strážné farma zwana Strážné Sedlo. I tutaj mają programy również dla dzieci oraz zupełnych 
początkujących. Na bardziej doświadczonych jeźdźców czekają przejażdżki na wyćwiczonych koniach jeździeckich rasy 
czeski ciepłokrwisty. Przez cały rok przejażdżki w teren trwają co najmniej godzinę, ale można umówić się na przejażdżki 
czterogodzinne ze specjalnym programem lub szkoleniem. 

Dzień czwarty:   W Špindlerovym Mlýnie możecie choćby tylko jeden raz w życiu spróbować swych sił w którymś z tzw. 
adrenalinowych sportów. Przy zaporze przez cały rok można zjeżdżać na linie nad głębokim wąwozem, spuszcza się 
na linie do głębokości 35 metrów, a w areale narciarskim Svatý Petr jest do dyspozycji ściana do wspinaczki. Jednakże  
największym przeżyciem jest paragliding. Wraz z doświadczonym pilotem na dwumiejscowym spadochronie można wzno-
sić się nad miastem górskim by po wzruszującym locie poznać to wspaniałe uczucie płynące z poczucia pewnego gruntu 
pod nogami. 

Dzień piąty:    Dla uciechy mają goście w dzielnicy Svatý Petr snowtubing, czyli zjeżdżanie po zaśnieżonym zboczu 
na specjalnych dętkach. Szczególną muzykę oferowaną w barze Bombastic koło hotelu Savoy już dawno odkryła nie tylko 
młodzież snowboardowa. W zimie jest bar czynny codziennie od godz. 20:00. Więcej spokoju znajdą zainteresowani zimą 
w każdy piątek w hotelu Windsor, gdzie prezentują się dobre zespoły jazzowe. W tym hotelu podobnie jak i w hotelu Astra 
i Zátiší goście mają do dyspozycji kręgle. Kilka razy w tygodniu w wojskowym sanatorium Bedřichov są wyświetlane naj-
nowsze filmy w wersji czeskiej lub angielskiej z napisami. 

Dzień szósty:    Proszę się nie bać nart do biegania. Po dobrze przygotowanych trasach, wyciągami lub autobusami 
bez trudu dostaniecie się na szczyty gór, by odkryć piękno gór w zimie. Wyprawy w wyższe partie gór wiążą się z odwie- 
dzinami stylowych schronisk górskich, które nie miniecie bez chwili odpoczynku lub małego posiłku. Schroniska takie 
jak Brádlerova bouda, Martinova, Moravská, Erlebachova lub Josefova bouda czy też Na Vatře, Na Pláni ew. nowootwarta 
Labská bouda nie pozwolą Wam przejść obok obojętnie. Również wieczorowe zjazdy po uporządkowanej karkonoskiej 
autostradzie narciarskiej są najzupełniej bezpieczne. Dla absolutnych początkujących Zarząd Karkonoskiego Parku Na-
rodowego przygotował specjalną trasę Bądź fit wiodącą w dół do doliny Labský důl. Z wykresu na tablicy można wyliczyć 
czas zjazdu.

Dzień siódmy:   Proszę nie zapominać o prezentach dla bliskich. Proszę mieć na uwadze, że na urlopie szkoda oszczę- 
dzać. Znane miejscowe restauracje kuszą gości wyszukanymi specjałami. 

Więcej informacji znajdziecie w Turystycznym Centrum Informacyjnym, TIC Špindlerův Mlýn, Svatopetrská 173, Kod 
Poczt. 543 51, tel. 00420 499 523 656, fax: 499 523 818, e-mail: infoc@senme.cz. Znajduje się w budynku Urzędu 
Miasta i czynne jest codziennie od 8:30 do 17:00. Informacje udzielane są po czesku, niemiecku, angielsku i rosyjsku. 
Centrum oferuje informacje o mieście, turystyce i warunkach śniegowych dla narciarzy podobnie jak i aktualne infor-
macje Pogotowia Górskiego i Zarządu KRNAP-u. 

www.mestospindleruvmlyn.cz
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WSPÓLNE KARKONOSZE POLECAMY
DOBRE USŁUGI

Karkonoskie miasta i gminy połączyły swe siły z zamiarem propagowa-
nia Karkonoszy we wspólnie przygotowywanych publikacjach i prezen-
tacjach na targach ruchu turystycznego. Ciekawe i rzucające się w oczy 
ekspozycje na targach np. w Pradze, Brnie, Lipsku, Berlinie, Monachi-
um, Zgorzelcu, Poznaniu i Jeleniej Górze oferują materiały reklamowe 
propagujące Karkonosze w jak najszerszym ujęciu od Harrachova na 
zachodzie aż po Žacléř na wschodzie. Inną sferą działań Związku Miast 
i Gmin Karkonoskich jest wspieranie zimowych i letnich programów dla 
gości Karkonoszy. Co najmniej z trzech spośród nich z pewnością chęt-
nie skorzystacie podczas swego pobytu w górach.

Raj zwolenników nart do biegania
Dzięki połączeniu pierwotnie tylko lokalnych tras do 
biegania powstała rozległa sieć regularnie porządkowa-
nych tras do biegania stylem klasycznym i łyżwiarskim 

o łącznej długości 540 km. Przez całe góry biegnie Karkonoska auto-
strada narciarska wyznaczona na skrzyżowaniach czerwonym rombem 
na wysokich słupkach z symbolem narciarza na biegówkach i kierun-
kowskazem. W prostej linii 79,62 km długości z początkiem lub końcem 
w Harrachovie, prowadzi wzdłuż rzeki Mumlavy ku schronisku Vosecká 
bouda, dalej ku skrzyżowaniu U čtyř pánů, na grzbiet Zlaté návrší i do 
schroniska Vrbatova bouda i dalej po zasypanej śniegiem drodze gór-
skiej do osady Horní Mísečky i po niebieskiej turystycznej trasie zjaz-
dowej ewentualnie po trasie widokowej na zboczu góry Medvědín do 
miejscowości Špindlerův Mlýn. Z areału narciarskiego Svatý Petr wie- 
dzie dalej przez Krásną Pláň, Klínové boudy na skrzyżowanie Rozcestí, 
koło schroniska Dvorská bouda na zboczu Liščí hory do schroniska Les-
ní bouda i górnej stacji wyciągu narciarskiego Zahrádky w miejscowości 
Pec pod Śnieżką. Po czym przez Lučiny i schroniska Kolínské boudy 
na szczyt Černá hora a dalej ku schroniskom Velké Pardubické boudy, 
Modré kameny a Krausovy boudy a stąd przez Reissovy domky do mia- 
steczka Horní Maršov skąd wspina się ku schronisku Rýchorská bou-
da, dalej po grzbiecie granicznym i drodze zwanej Celní cesta do osady 
Horní Albeřice, koło schroniska Lysečinská bouda, przez Cestník na 
przełęcz Okraj w Małej Upie. Z Rýchor jej odnoga prowadzi do Žacléřa.
Koncentracja środków finansowych wspomnianego Związku, Zarządu 
Karkonoskiego Parku Narodowego, poszczególnych gmin i ośrodków 
narciarskich, fundacji i innych źródeł umożliwia regularne przygotowy-
wanie tras do biegania przy pomocy nowoczesnej techniki stosownie 
do aktualnych warunków atmosferycznych. W ośrodkach turystycznych 
Związek Miast i Gmin rozmieścił wielkie mapy panoramiczne z wyraźnie 

wytyczonymi trasami do biegania na nartach. W areałach narciarskich 
a głównie w centrach informacyjnych Związku otrzymać można ulotki 
z mapką i opisem poszczególnych odcinków Karkonoskiej Autostrady 
Narciarskiej. 

Karkonoska linia turystyczna
Nowy pomysł, który zrodził się zeszłego lata. Autobu-
sy przystosowane do przewozu turystów z rowerami 
będą jeździły również w tegorocznym sezonie letnim 
od czerwca do września. Główna trasa z autobusami 
jeżdżącymi dwa razy dziennie w obu kierunkach we 
wspomnianych terminach połączy Małą Upę przez 
Pec pod Śnieżką, Horní Maršov, Svobodę nad Upą,

Janské Lázně, Černý Důl, Lánov, Vrchlabí, Benecko, Jilemnicę, Vítko-
vice, Jablonec nad Jizerą i Rokytnicę nad Jizerą, Kořenov z Harracho-
vem. Z każdego miejsca na trasie autobusu bez trudu można wyruszyć 
na pieszą lub rowerową wyprawę nawet w bardziej odległe zakątki gór. 
Do linii głównej dostosowane są połączenia do miejscowości Špindle-
rův Mlýn i Horní Mísečky. Autobusy są przystosowane do przewozu co 
najmniej piętnastu rowerów – opłata za przewóz jednego roweru wynosi 
10 koron. Pasażerowie płacą tyle samo ile w normalnych autobusach na 
danej trasie. W zeszłym roku tę możliwość wykorzystało ponad 18 ty-
sięcy osób w tym 1772 rowerzystów. Dwa razy częściej z tych połączeń 
korzystali turyści z zachodniej części gór jadący do ich części wschod-
niej głównie z uwagi na Śnieżkę. Autobusy turystyczne dla rowerzys-
tów będą jeździły zawsze w soboty i niedziele od czerwca do września  
a w szczycie sezonu letniego od 2 lipca do 28 sierpnia codziennie. Roz-
kład jazdy jest dostępny w centrach informacyjnych oraz na stronach 
internetowych Związku.

Długie zjazdy
Nowy program oferuje pomysły na dłuższe wycieczki 
rowerowe. Ulotka w postaci składanki prezentuje 
trasy, po których można np. zjechać od górnych sta-

cji kolejek linowych lub górskich przystanków autobusów, które w le-
cie mogą was wywieźć razem z rowerami aż na szczyty grzbietów kar-
konoskich skąd opisanymi trasami można zjechać w doliny. Punktem 
wyjścia może być np. Przełęcz Okraj albo takie szczyty jak Černá hora, 
Medvědín i Pláň nad miejscowością Špindlerův Mlýn eventuálně Žály. 

PARTNERZY ZWIĄZKU MIAST I GMIN KARKONOSKICH
IC Flora Benecko, Kod Poczt. 512 37, tel. 00420 481 582 606, fax: 481582 016, infoflora@benecko.cz, IC Černý Důl, Kod Poczt. 543 44, tel. 
499 429618, infocentrum@cernydul.cz, TIC Harrachov, Kod Poczt. 512 46, tel, 481 529 600, fax: 481 529 425, tic@harrachtour.cz, TIC Harrach-
tour Harrachov, Kod Poczt. 512 46, tel. 481 529 401, fax: 481 529 064, info@harrachtour cz; IC Veselý výlet Horní Maršov, Kod Poczt. 542 26, Temný 
Důl 46, tel: 499 874 298, fax: 499 874 221, info@veselyvylet.cz, IC Hostinné, Kod Poczt. 543 71, Náměstí 70, tel.  499 404 746, fax: 499 404 746, 
infocentrum@muhostinne.cz; IC Janské Lázně, Kod Poczt. 542 25, tel. 499 875 007, fax: 499 875 008, info@megaplus.cz; IC Jilemnice, Kod 
Poczt. 514 01, Masarykovo nám. 140, tel. 481 541 008, fax: 481 541 008, info@jilemnice.cz; IC Kořenov, Kod Poczt. 468 48, Příchovice 46, tel. 
483 399 094, fax: 483 399 094, info@korenovsko.cz; IC Lánov, Kod Poczt. 543 41 Prostřední Lánov 39, tel. 499 432 083, infocentrum@lanov.cz; 
IC Malá Úpa, Kod Poczt. 542 27, tel. 499 891 112, fax: 499 891 112, info@malaupa.cz; MIC Veselý výlet Pec pod Sněžkou, Kod Poczt. 542 21, tel. 
499 736 130, fax: 499 874 221, veselyvylet@mbox.vol.cz; IC Turista Pec pod Sněžkou, Kod Poczt. 542 21, tel. 499 736 280, fax: 499 736 410, tu-
rista@turistapec.cz; IC Roktour Rokytnice nad Jizerou, Kod Poczt. 512 44, Horní 449, tel. 481 522 392 , fax: 481 522 867, roktour@rokytnice.com; 
TIC Svoboda nad Úpou, Kod Poczt. 542 24, nám. Svornosti 524 , tel. 499 871 167 , fax: 499 871 216 , info.ets@worldonline.cz; TIC Špindlerův 
Mlýn, Kod Poczt. 543 51, Svatopetrská 173, tel. 499 523 656, fax: 499 523 818, infoc@sendme.cz; MIC Trutnov, Kod Poczt. 541 01 Trutnov, Krako-
nošovo nám. 72, tel. 499 818 245, fax: 499 818 245, vesely@trutnov.cz; MIC Vrchlabí, Kod Poczt. 543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8, tel. 499 422 136, 
fax: 499 421 121, vrchlabi@nextra.cz; TIC Žacléř, Kod Poczt. 542 01 Žacléř, Rýchorské nám. 10, tel. 499 739 225, fax: 499 739 210, muzeum@za-
cler.cz; IC Správy KRNAP, Kod Poczt. 543 01 Vrchlabí, Nám. Míru 223, tel. 499 421 474, krnaphis@volny.cz 
(IC – Centrum Informacyjne, TIC – Turystyczne Centrum Informacyjne, MIC – Miejskie Centrum Informacyjne)

www.krkonose-smo.cz, www.ergis.cz

Stara i nowa Renerovka
Między kościołem małoupskim a ośrodkiem narciarskim stoją w odległości zaledwie 250 
metrów od siebie dwa schroniska 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 sze-
rokim zapleczem umożliwiającym gościom realizować najróżniejsze formy aktywne-
go 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 wnęt- 
rze 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 wi-
dokowi 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 tury-
styczny charakter oferuje noclegi tańsze, ale zarazem mile zaskakauje gości nowocze-
snością wyposażenia. Tutaj również jest sauna a ponadto solarium. Renerovki oferują 
pobyty z wyżywieniem półdziennym lub pełnym - śniadania typu szwedzkiego stołu a ko-
lacje według menu. Jeść można również na tarasie. W lecie również na tarasie czyn-
ny 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, fax 499 891 046, tel. 499 891 200, 499 891 117, 
e-mail: oliva@pvtnet.cz, www.renerovka.cz, znajomość języka niemieckiego.

Pensjonat Koula
Z zewnątrz tradycyjny , wewnątrz nowoczesny pensjonat Koula oferuje na Velkiej Pláni nad 
centrum miejscowości Pec pod Śnieżką dobrze wyposażone apartamenty. Powierzchnię 
aż pięćdziesięciu metrów kwadratowych zajmują zawsze dwa pomieszczenia mieszkalne 
łącznie dla czterech osób.Wszystkie apartamenty mają własną łazienkę, kuchnię z naczy-
niami, kuchenkę, piecyk mikrofalowy, dzbanek elektryczny na wodę, dzbanek elektrycz-
ny na kawę i lodówkę. W pensjonacie jest również parę pokoi dwuosobowych z łazienką 
bez własnej kuchni. Kto nie jest zainteresowany gotowaniem może zamówić noclegi tylko 
ze śniadaniem lub dwa posiłki dziennie. Sute posiłki z deserem własnej wyroby podawa-
ne wieczorem znajdują licznych amatorów głównie w sezonie zimowym. Parter z jadalnią 
i barem z otwartym ogniem w kominku oferuje wszelkie napoje i zakąski z piwem włącz-
nie. Centrum sportowe znajduje się w odległości zaledwie dwustu metrów. Pensjonat stoi 
bezpośrednio na narciarskiej trasie zjazdowej obsługiwanej przez trzy wyciągi narciar-
skie. Oświetlenie zbocza umożliwia również korzystać z trasy w godzinach wieczornych. 
Do głównego areału narciarskiego można się dostać przy pomocy wyciągu dojazdowego 
lub skibusem – przystanek znajduje się sto metrów poniżej pensjonatu. Parking przy pen-
sjonacie czynny jest przez cały rok – w zimie należy pamiętać o łańcuchach. 
Pensjonat Koula, Velká Pláň 146, Pec pod Śnieżką, Kod Poczt. 542 21, właściciele 
Anna i Karel Koulovie, tel., fax: 00420 499 896 267, tel.: 499 736 329, 604 184 214, 
e-mail: karelkoula@volny.cz, http://www.volny.cz/karelkoula/. Znajomość języka nie-
mieckiego.

Ośrodek SEVER
Już dziesięć lat działa w Marszowie Górnym Ośrodek Kształcenia i Etyki Ekologicznej 
Rýchory SEVER. Główną siedzibą tej nierządowej i niezyskowej 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 przewi-
duje wycieczki po Karkonoszach, kształtowanie umiejętności współpracy, obserwo-
wania przyrody w terenie, rozwijanie wyobraźni plastycznej, sztuki dyskutowania, różne 
gry symulacyjne itp. Uczestnicy kursów mają do dyspozycji świetlicę, kuchnię, biblio-
tekę 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 Nar-
ciarska Orion). 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 każdy miesiąc na plakatach. Od 
końca 2002 roku Ośrodek SEVER stał się właścicielem byłej plebani w Marszowie Gór-
nym. Obecnie trwa rekonstrukcja budynku, w którym powstanie DOTEK (Dotyk) – Dom 
Odnowy Ttradycji, Ekologii i Kultury z pracowniami plastycznymi i warsztatami rzemieśl-
niczymi oraz z prezentacją gospodarstw górskich, festiwali kultury alternatywnej i tym 
podobnych inicjatyw. 
Středisko SEVER, Horní Maršov 89, Kod Poczt. 542 26, tel./fax: 00420 499 874 280, 
tel. 499 874326, e-mail: sever@ecn.cz, http://www.sever.ecn.cz.

18 19



HORNÍ MARŠOV

Herb miejscowości Horní Maršov zatwierdziła rada miejska 30 
września 2003 r. a marszałek Izby Poselskiej Republiki Czeskiej 

wręczył go starostowi 9 czerwca 2004 r.

Pawilonek z praskiej wystawy przemysłowej ustawiony został
na szczycie Rýchor, 1900 r.

Herb rodowy na grobowcu Aichelburgów trzymają tarczownicy 
z przyłbicami ozdobionymi piórami.

Pieczęć ze Sprawiedliwością na fontannie na maršovskim rynku.

Lysečinská bouda przed dokończeniem, 1926 r. 

Ulubiona karczma Modrokamenná bouda pomiędzy Hornym
Maršovem a uzdrowiskiem Janské Lázně, 1914 r.

Rýchorská bouda i Maxovka, 1930 r.

Nowy herb Marszowa Górnego wiąże się z historią miejscowości. A uważniejszemu obserwatorowi 
podsunie parę pomysłów do odwiedzenia ciekawych miejsc. Z opisu heraldycznego autora projektu 
Stanislava Kasíka nie od razu jest to widoczne: „ Na zielonej tarczy hełm turniejowy ze złoto-srebrną 
przyłbicą z wyrastającą z niej złotą postacią Sprawiedliwości trzymającą w prawicy srebrny miecz ze 
złotą rękojeścią a w lewicy złotą wagę szalową. Na głowie ma srebry hełm turniejowy ze srebrno-złotą 
przyłbicą kręconą z trzema piórami strusimi”. Dlaczego z sześciu projektów w ankiecie publiczność 
a następnie przedstawiciele zarządu gminy wybrali akurat ten? Przypomina znaną pieczęć używaną  
w Marszowie już od połowy XIX wieku. Pieczęć ta zdobi liczne dokumenty historyczne i znaleźć ją 
można również na fontannie przed ratuszem marszowskim. Sprawiedliwość wykuta w 1906 roku trzy-
ma tarczę z pieczęcią. W odróżnieniu od rzeźby z twarzą kobiety na pieczęci oraz obecnie w herbie 
twarz Sprawiedliwości jest ukryta pod przyłbicą. Możemy się jedynie domyślać, że rycerska przyłbica 
przypomina o szlacheckich właścicielach majątku marszowskiego. Za to trzy czerwone strusie pióra  
w herbie przypominają niemalże sto lat działalności Aichelburgów w Karkonoszach. Ich rodowy herb 
niosą dwie postacie z przyłbicami opzdobionymi piórami. Można je obejrzeć na marszowskim cmen-
tarzu. Wyjątkowy kompleks z renesansowym kościołem z 1608 roku, czterechsetletnią lipą, barokową 
plebanią i rzeźbą Jana z Nepomuka, starymi kamieniami nagrobnymi oraz z grobowcem rodzinnym 
Aichelburgów znajduje się nad główną drogą przy parkingu znanej karczmy Na kopečku. Na fasadzie 
neorenesansowego grobowca został umieszczony herb Aichelburgów podtrzymywany przez dwóch 
odświętnie wystrojonych tarczowników. Głównie podczas administracji Bertholda Aichelburga i jego 
ojca Alfonsa w pierwszej połowie XIX wieku doznał majątek marszowski ogromnych postępowych 
zmian, które przyczyniły się do jego rozkwitu. Zmianom towarzyszyło wspieranie ruchu turystycznego, 
otwarcie tartaku, szklarni, fabryk włókienniczych i papierni oraz ożywienie życia towarzyskiego. Nie 
tylko zasługi szlachty nie ujdą waszej uwadze podczas przechadzki po trasie Aichelburg, prowadzącej 
od wspomnianej gospody Na kopečku aż do miejscowości Pec pod Śnieżką. W ciekawszych miej-
scach rozmieszczone zostały czterojęzyczne tablice informacyjne. W 1851 roku Berthold dopiął tego, 
że Maršov podniesiono do rangi siedziby powiatu sądowego a tym samym potwierdzenia Maršova 
jako administracyjnego centrum Karkonoszy wschodnich. Pierwszy budynek sądu z roku 1855 stoi 
przy głównym placu na przeciwko fontanny. Obecnie w budynku tym mieści się sklep i pensjonat 
U Hlaváčů. Po nagłej śmierci Bertholda w maju 1861 roku pracownicy majątku chcąc uczcić jego 
pamięć wybudowali na skalistym zboczu Světlej hory niezwykły pomnik w postaci leśnego zameczku 
Aichelburg. Dzięki towarzystwu zamkowemu o tej samej nazwie został obiekt w 1999 roku odnowiony 
stając się po stu latach ponownie celem wycieczek. Romantyczny zakątek można odwiedzać przez 
cały rok – jakkolwiek łatwiej jest się tam dostać po niezaśnieżonych ścieżkach. Wcześniej należy 
wypożyczyć sobie klucze w centrum informacyjnym Veselý výlet w Temným Dole lub w Pecu pod 
Śnieżką. Sień zamkową z oryginałem popiersia Bertholda Aichelburga OTWORZYCIE SOBIE SAMI. 

Zielony kolor tarczy nowego herbu symbolizuje nie tylko kolor rozległych lasów otaczających Mar-
šov, ale w świecie heraldyki jest również symbolem górników i drwali. Przedstawiciele obu zawodów 
przyczynili się w XIV, XV i XVI wieku do powstania najpierw samodzielnych osad Maršov, Temný Důl, 
Albeřice, Lysečiny i Suchý Důl obecnie połączonych w jeden organizm miejski – Horní Maršov. Naj-
starsza zachowana pisemna wzmianka o „ wsi Marszowie z rudą żelaza“ z roku 1466 przypomina 
pierwszy górniczy etap historii Karkonoszy wschodnich. Drwale zaczęli kolonizować Karkonosze 
wschodnie w połowie XVI wieku. Urzędy cesarskie i królewskie werbowały drwali do wycinania lasów 
i spławiania drewna dla potrzeb kopalń srebra w Kutnej Horze. „Holzknechci“ wraz z rodzinami z róż-
nych kątów monarchii austriackiej osiedlili się w dorzeczu rzeki Upy.

Pośrodku
Przystanki skibusów w centrum Hornego Maršova i w Temným Dole przy Veselým 
výlecie znajdują się w połowie drogi pomiędzy narciarskimi areałami na Černej  
horze v Janských Lázniach i w Pecu pod Śnieżką. Dwa pięciogwiazdkowe centra 
razem tworzą Skiarenę Krkonoše (str. 12). W nowym systemie transportu narciarzy 

w dolinie Upy można łącznie aż czternaście razy w ciągu jednego dnia wyruszyć w jedną lub drugą 
stronę na narty. W zależności od tego, po której stronie drogi się stoi, jedzie się albo do Peca albo do 
Janskych Lázni. W obu przypadkach przejazd nie trwa dłużej niż piętnaście minut. Skibusem można 
dostać się również na wieczorowe zjeżdżanie i również nim wrócić. Skibusy zabierają również narci-
arzy na biegówkach. Wyciągi i kolejki ułatwiają dostęp do górnych partii gór. A do Maršova można 
wygodnie zjechać na nartach. Krótsze wyciągi narciarskie doskonałe zwłaszcza dla początkujących 
czynne są i w samym Maršovie (Třešňovka, U nory, Dášenka), w Lysečinach (Herta, Lysečinská bou-
da) i v Hornych Albeřicach (u Celnice).

Trasy do biegów na nartach wokół Maršova
W ciągu ostatniego roku dużo się zmieniło w Karkonoszach z punktu widzenia 
narciarzy na lepsze. Oddano do użytku nowe kolejki linowe i wyciągi narciarskie, 
poszerzono i uczyniono bardziej bezpiecznymi trasy zjazdowe porządkowane  
przez urządzenia o dużej wydajności ze sztucznym zaśnieżaniem włącznie. Ośrodki 

narciarskie połączono bezpłatnymi liniami skibusów. Według mnie najbardziej poprawiły się warunki 
NORDIC SKIING, czyli warunki dla biegania. Kiedy wyruszam z Maršova na trening lub tylko tak na 

przejażdżkę z rodziną lub przyjaciółmi mam przed sobą setki kilometrów regularnie porządkowanych 
tras. Niesposób to porównywać z czasami sprzed dwudziestu pięciu lat, kiedy w rejonie Světlej i Čer-
nej hory jeździliśmy w głębokiej wąskiej koleinie gdzie kijki zapadały się aż pół metru a zjazdy na 
zlodowaciałym śniegu nie należały do bezpiecznych. Ani romantyka zaśnieżonego lasu nie potrafiła 
zmazać niesmaku z wątpliwej przyjemności brodzenia w śniegu. Niekiedy trzeba było brać z sobą 
piłę, by móc usunąć drzewa, które spadły na trasę. Na trasie przez schronisko Modrokamenna bouda 
i Krausovy boudy jeździło nas wówczas zaledwie paru a w sezonie piesi nierzadko rozdeptywali nam 
trasę. Dzisiaj jazda na nartach w tych miejscach to prawdziwa rozkosz. 

Z centrum Hornego Maršova gdzie jest umieszczona mapa Karkonoskiej magistrali narciarskiej 
i tras do biegania można wyruszyć na dwa – jak na warunki Europy środkowej – dosyć wysokie góry. 
Na zachodzie jest to Světla hora (1244 m npm) a na wschodzie łańcuch Rýchor o wysokości ponad 
1000 metrów. Z względu na ich położenie przez całą zimę jest tu dosyć śniegu. Urządzenie kon-
serwujące trasy a należące do Skiareału Černa hora dzięki wsparciu ze strony zarządu KRNAPu 
i Związku Miast i Gmin Karkonosze oraz gminy Horní Maršov przejeżdża codziennie różne odcin-
ki pięćdziesięciokilometrowej trasy pozostawiając za sobą trasę przygotowaną zarówno do biega-
nia stylem klasycznym jak i do nowoczesnego stylu łyżwiarskiego. W mroźne dni jeździ wieczorem  
a w śnieżycy rano. Trasy są dobrze oznaczone a Skiareał Černa hora przygotował mapki tras, które 
są dostępne w punktach informacyjnych. Wyzwaniem dla każdego narciarza jest bezpośrednie poko-
nanie trasy Maršov, Reissovy domky, Krausovy boudy aż do siodła Světlej hory z równymi sześciuset 
metrami różnicy wysokości. Dalej można jechać nad Valšovky a z Pěticestí ku Černej horze. Bardziej 
łagodny wjazd na Černą horę prowadzi z Reissovych domków na Modrokamenną boudę, Krausovky, 
Modrý kámen, Velké Pardubické boudy i Černą pasekę. Podobne są wejścia od strony Peca pod 
Śnieżką i Janských Lázni. Trasą przez Albeřice i Rýchory najczęściej jeździ się z Pomeznych Bud 
do Hornego Maršova. Ponieważ nie ma tam stromych podejść a zjazdy są bezpieczne. Dadzą sobie 
radę nawet początkujący. W rejonie Světlej hory z punktów gastronomicznych polecamy schronisko 
Modrokamenná bouda, po drodze z Pomeznych bud na Rýchory gościniec U kostela w Malej Upie 
oraz schronisko Lysečinská bouda. Ostatnio przyjeżdżają do nas nawet bardzo wybredni narciarze 
biegający, którzy mogą porównywać warunki do biegania w różnych krajach. Ich oceny były bardzo 
pozytywne. Dużym atutem jest również ich bliskość – tuż za gumnami. Najprawdopodobniej w tym 
roku również przyjadą. 

Na Světlą horę na rowerze 
Te same trasy w lecie znakomicie się nadają do przejażdżek na rowerze gór-
skim. Podobnie jak i w innych rejonach Karkonoszy drogi na Světlej horze, na 
zboczach Rýchor aż do Žacléřa oraz w rejonie Dlouhego hřebena mają liczne 
strome podjazdy oraz trudniejsze zjazdy wobec czego ocenią je raczej lepsi 

rowerzyści niż rodziny z dziećmi. Niecierpliwych wyglądających już wiosny uprzedzamy, że w ze-
szłym roku jeszcze 1 maja były odcinki około szczytu Světlej hory pokryte śniegiem. Sezon rowerowy  
w wyższych partiach gór rozpoczyna się w Karkonoszach dopiero po 15 maja. Wcześniej można 
jeździć w okolicach Albeřic, Sklenařovic, Babí z przejazdami do Polski przez przejścia graniczne.

Na Maxovkę
Przede wszystkim ci wcześniej urodzeni mówią, że pójdą nie na 
Rýchory, ale na Maxovkę. Na małej wystającej skale na wyso-
kości 1001 m npm stała od 1892 roku Maxhütte, czyli Maxova 
chata – Maxovka. Dzisiaj to miejsce na mapach jest oznaczane 

jako Kutná. Drewniany domek, w którym zmieściło się aż 40 siedzących osób powstał po ekspozycji 
wyposażenia kopalnianego na jubileuszowej wystawie przemysłowej w Pradze w 1891 roku. Jak wy-
szperał kolega Tichý, po skończeniu wystawy pawilonek , w którym prezentowany był agregat wydo-
bywczy jego właściciel przemysłowiec Max Hirsch podarował Austriackiemu Stowarzyszeniu Karko-
noskiemu. Był bowiem prezesem jego oddziału w Slaném. Ponadto zapłacił jego rozbiórkę transport 
i montaż na Rýchorach. Dlatego też obiekt nosił jego imię. Płytę z podpiwniczeniem przygotowała 
marszowska sekcja stowarzyszenia. Kuchnia ponoć bywała w piwnicy pod schroniskiem skąd trans-
portowano zamówione posiłki i napoje windą na korbę. Przytułek o statucie studenckiej noclegow-
ni później dysponującej aż dwudziestoma łóżkami prowadził tutejszy mieszkaniec Johann Tippelt. 
Pierwotny domek stopniowo obrastał w liczne dobudówki. Charakterystyczna sylwetka obiektu na 
niezalesionym grzbiecie była dobrze widoczna z najróżniejszych miejsc. Być może dlatego tak długo 
zachowała swą pierwotną nazwę. Znaczenie Maxovki wyraźnie zmalało po wybudowaniu i oddaniu do 
użytku pobliskiego schroniska Rýchorská bouda (1926 r.). Po drugiej wojnie światowej opustoszała 
szybko zmieniała się w ruinę, którą następnie rozebrano. Na pustej płycie betonowej Zarząd KRNAP 
zrobił punkt widokowy – wspaniała panorama Karkonoszy wschodnich jest tam do dnia dzisiejszego. 
W zimie można tutaj dojść z nartami lub sankami, by następnie zjechać wyznaczoną i uporządkowaną 
trasą do Maršova. Latem wycieczkę warto połączyć z poznaniem trasy prowadzącej przez Suchy 
Důl, mało znaną osadę między Albeřicami i Rýchorami. Osada po zalesieniu wielu hektarów łąk i pól 
zginęła zupełnie w głębokim lesie. 

www.hornimarsov.cz
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POLECAMY
DOBRE USŁUGI

CENTRALNY PLAC W UZDROWISKU JANSKÉ
Antonín Tichý     LÁZNĚ ISTNIEJE JUŻ STO LAT

W miejscu dzisiejszego centrum był kiedyś głęboki jar. Z tyłu można
rozpoznać kościół ewangielicki i hotel Terra, 1883 r.

Pierwsza, jeszcze drewniana kolumnada musiała zrobić miejsce
budowanemu nowemu centrum, 1884 r.

Pocztówka z budowaną Kolumnadą wysłana jeszcze przed dokończeniem 
prac budowlanych, 9. VIII.1904 r.

Sztucznie wybudowane przed stu laty
centrum stało się ulubionym miejscem spotkań ludzi 1913 r.

Naturalne centrum uzdrowiska wytworzyło się w pobliżu dwóch najwięk- 
szych źródeł leczniczych – Jana i Czarnego. Historia tego zakątka sięga głę-
boko w przeszłość. Jeszcze w XV wieku w miejscu tym stał prosty warsztat 
obróbki rudy. Kiedy spłonął wybudowano tu młyn a po nim w 1888 roku 
dziś już nie istniejącą luksusową restaurację dla kuracjuszy. Nazwano ją 
„Nowa Kolumnada” w odróżnieniu od sąsiadującej z nią „starej”, drewnianej 
zniszczonej przez ząb czasu. Widoczna jest na załączonej starej fotografii. 
Dopiero przed stu laty zdecydowano się na gruntowną zmianę wyglądu pla-
cu centralnego. Ograniczoną przestrzeń w centrum uzdrowiska odważnie 
poszerzono dzięki skanalizowaniu potoka i zasypaniu jego koryta według 
śmiałego projektu Otty Fiedlera z Hostinnego. Równocześnie zburzono 
starą kolumnadę a na wolnym placu wybudowano w 1904 r. obecną kolum-
nadę jako dominujący obiekt uzdrowiska. Zaszklona konstrukcja stalowa 
z wyraźnymi elementami charakterystycznymi dla secesji wiedeńskiej jest 
dziełem architekta wiedeńskiego Branga. Obiekt realizował budowniczy 
Blažek z Trutnova. Jej budowa pochłonęła imponujących 250 tysięcy ko-
ron. Powstało w ten sposób charakterystyczne centrum ograniczone z jed-
nej strony wspomnianą kolumnadą a z drugiej rozczłonkowanym budynkiem 
Domu Uzdrowiskowego (Lázeňský dům). Od strony wschodniej przestrzeń 
zamykał bogaty Janský dvůr, przebudowany w latach 1927 – 1929 przez 
Josefa Capolaga z pierwotnego Pruskiego dvora według projektu architekta 
A.Payera z Pragi oraz tradycyjny drewniany budynek czytelni a następnie 

sala sportowa. Wspomniana już stojąca w środku restauracja uzdrowiskowa 
z bogatą dekoracją wnętrz, o której wspominają ci, co ją widzieli z łezką  
w oku, po drugiej wojnie światowej ustąpiła miejsca stojącemu do dnia dzi- 
siejszego obiektowi dyrekcji uzdrowiska i urzędu miasta z nową salą kinową. 
Po upływie kolejnych stu lat historia się powtarza. Zbyteczną próbę wytwo- 
rzenia oazy zieleni w morzu otaczającej uzdrowisko zieleni zastąpiono kon-
cepcją inną dążącą do przywrócenia temu miejscu charakteru naturalnego 
miejsca spotkań ludzi. Projekt przygotował architekt Jan Čížek z Hradce 
Králové. Na pocztówkach z tego okresu – tuż po oddaniu placu do użytku 
– widać mnóstwo stolików, krzeseł, ławek na wszelkich dostępnych miej-
scach. Dzisiaj podobnie wykorzystana jest cała powierzchnia z uwzględ-
nieniem potrzeb mniej sprawnych pacjentów. A kiedy wyrosną zasadzone 
drzewka – nie będzie brakowało ani zieleni. Niedawno odnowiono altankę 
nad Starostowym Źródłem, wróciła na swe miejsce budka meteorologiczna 
a wkrótce zacznie działać nowa fontanna. Nowy dach nad podium pocie- 
szy głównie występujące tu regularnie orkiestry na tradycyjnych koncer-
tach promenadowych, których tradycję w uzdrowisku Janské Lázně założył 
miłośnik muzyki hrabia Berthold Aichelburg już w 1855 roku. Pierwotnie or-
kiestry grały w otwartej wnęce Kolumnady albo w okrągłej żelaznej altance 
a później na podium pod gołym niebem. W zimie uzdrowisko oferuje głównie 
atrakcje sportowe, ale z pierwszymi promieniami wiosennego słońca zaj- 
rzyjcie z przyjaciółmi do górskiego kurortu i do jego nowego centrum. 

Pensjonat i sklep samoobsługowy U Hlaváčů
Obiektem dominującym nad placem w centrum miejscowości Horní Maršov jest zabytkowy dom wybudo-
wany w 1855 roku przez hrabiego Bertholda Aichelburga. Dzisiaj mieści się w nim pensjonat U Hlaváčů 
z miejscami noclegowymi o wysokim standardzie w pokojach dwuosobowych z łazienką z możliwością 
przystawki. W cenie noclegu wkalkulowane jest śniadanie. W sali klubowej jest mały bufet i TV. Do obiektu 
należy również kryty basen czynny przez cały rok. Do dyspozycji gości jest parking na podwórku obiektu. 
Parter obiektu zajmuje dobrze zaopatrzony spożywczy sklep samoobsługowy. Oferta towarów obejmuje 
również owoce i warzywa oraz artykuły drogeryjne. Filią sklepu jest również oddzielne specjalizowane 
stoisko Cash and carry Pilsner Urquell z całym asortymentem słynnego browaru w Pilźnie z piwem marki 
Radegast i Kozel włącznie. Piwo beczkowe, butelkowe i w puszkach rozwozi się stąd po całych Karkono- 
szach wschodnich. Sklep jest otwarty przez siedem dni w tygodniu od 6:30 do 12:00 i od 13:00 do 
18:00; w soboty od 6:30 do 13:00 a w niedziele od 8:00 do 12:00. Przez całe lato można posiedzieć  
w ogródku pod parasolami. Poza lodami i ciastkami stoisko oferuje kawę oraz różne napoje niealkoho-
lowe. Ogródek z lodami jest czynny przez cały dzień z weekendami włącznie. 
Pensjonat i sklep samoobsługowy U Hlaváčů, Horní Maršov, Kod Pocz. 542 26, właściciele 
Miluška i Milan Hlaváčovi, tel. 00420 499 874 112, e-mail: milan.hlavac@iol.cz, znajomość języka  
niemieckiego.

SERVIS DLA SCHRONISK 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.

Radiokommunikation - Ingeneering

Kompletny servis telefonów komórkowych
sieci T-Mobile dla wymagających klientów i zawodowców.

Budowanie sieci GSM T-Mobile

Kupon
na slevu

5%

WYPOSAŻENIE DLA WASZEGO SKLEPU

Tel.: 00420 466 260 299

>  projektowanie wnętrz
>  kasy restauracyjne, kasy i sytemy kasowe
>  wagi cyfrowe

 >  techniczne wyposażenie
   chłodnicze i mrożące

>  urządzenia do krojenia i obróbki mięsa

>  urządzenia ze stali nierdzewnej,
   baterie sensorowe 

>  wyposażenie gastronomiczne    

Husova 466, Pardubice
tel./fax 466 260 297 
www.skkontakt.cz
pardubice@skkontakt.cz

czynne w dni powszednie
od 8.00-16.00
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KARKONOSKI

Via Piette nosi nazwisko mecenasa turystyki i sportów zimowych.

Trasy spacerowe uczynią Wasz pobyt w górach bardziej atrakcyjnym.
Droga Celna w Alberzycach Górnych.

Na ekspozycji Wytwórnia gontów drwal zwozi poukładane drewno  
na saniach z dyszlem, typowych dla Karkonoszy zachodnich. 

Posłaniem parków narodowych na całym świecie poza ochroną przyro-
dy jest również czynność oświatowa i dydaktyczna wobec gości parków.  
W Karkonoszach tym celom służą muzea będące placówkami Zarządu Par-
ku Narodowego Karkonosze (KRNAP) czynne w miejscowościach Vrchla-
bí, Jilemnice, Harrachov, Paseky nad Jizerou i Pec pod Śnieżką. Mniejsza 
ekspozycja jest ponadto w terenowej placówce KRNAP-u w miejscowoś-
ci Špindlerův Mlýn, zupełnie mała w stacji pomp Trkač w dolinie Obří důl. 
Dwie sale wystawowe są we Vrchlabi a jedna w Jilemnicy. Tym samym ce-
lom służy znakomita biblioteka Muzeum Karkonoskiego, archiwum i samo 
czasopismo „Krkonoše”. Ale w tej chwili zapraszamy na dydaktyczny spa-
cer godnymi uwagi zakątkami naszych gór. Trasy dydaktyczne i spacerowe 
mają w tym regionie długą historię. Pierwsze z nich wytyczono na szczytach 
Rýchor, w dolinach Obří důl i Labský důl już przed trzydziestoma laty. Bez 
żywego lub drukowanego przewodnika poruszacie się po wyznaczonej 
trasie a w ciekawszych miejscach na tablicach informacyjnych znajdujecie 
niezbędne informacje na temat konkretnego obiektu lub zjawiska. Informa-
cje przyrodniczego charakteru uzupełniają ostatnio informacje z zakresu 
historii odwiedzanych miejsc. Teksty czeskie bywają uzupełniane tekstami 
niemieckimi, angielskimi a ostatnio również polskimi. 

W Karkonoszach wschodnich udaje się realizować projekt wytworzenia 
sieci tras spacerowych, który wytyczył przed sobą Zarząd KRNAP-u wraz 
z partnerami. Trasy te mają za zadanie pokazać liczne ciekawostki regionu 
znajdujące się w niższych partiach gór jak również w pobliżu miejscowości 
górskich. Podstawową trasą jest trasa Aichelburg biegnąca doliną rzeki Upy 
z Maršova Hornego przez Temný Důl, zboczem Světlej Hory przez Valšov-
ky do Velkiej Upy. W przygotowaniu jest jej przedłużenie z jednej strony do 
Maršova Dolnego a z drugiej po drodze zwanej Starą cestą do miasteczka 
Pec pod Śnieżką. Tutaj można przejść na istniejące już trasy Vlčí jáma i Ze-
lený důl. Wszystkie trzy połączy będąca na ukończeniu trasa okrężna Wo-
kół miasteczka Pec pod Śnieżką. Od lata z rynku w centrum miejscowości 
prowadzić będzie przez Šraml, Portášky i północne zbocze góry Pěnkavčí 
vrch z piękną panoramą doliny Lví důl, dalej na Šimovy chalupy i aż do Spá-
lenego Mlýna i kościoła. Tam się połączy z oddaną do użytku trasą okrężną 
Malá Úpa. Akurat realizowana trasa Via Piette powiedzie was nie tylko  
w okolice Svobody nad Upą i Maršova Dolnego, lecz przez schronisko 
Modrokamenna bouda lub z drugiej strony obok Duncanu do Janských 
Lázní. Na krótko zbacza do romantycznej doliny Těsný (Klausový) důl. Na 
drugą stronę uzdrowiska prowadzi trasa Střední hřeben zakończona przy 
dolnej stacji kolejki linowej na Černą horę. Od stacji górnej wiedzie trasa 
przez Václavak i Kolinską boudę do miasteczka Pec pod Śnieżką. Na etapie 
projektowania jest pomysl połączenia trasy Via Piette z trasą roboczo na-
zwaną Zlatá cesta. W efekcie cała sieć się przesunie przez ciekawe miejsca  
w Sejfach, Sklenařovicach i w Bystřicy w kierunku Hornego Starego Města, 

czyli aż na przedmieścia Trutnova. Od starych kopalń złota koło Sklena-
řovic jest parę kroków na Rýchory a dalej po trasie Celní cesta do Albeřic 
z możliwością kontynuowania spaceru do kościoła w Małej Upie. Nie należy 
bać się takiego kierowania turystami. Najczęściej goście korzystają tylko 
z fragmentów wytyczonych tras, niekiedy zatrzymają się tylko przy jednej 
tablicy informacyjnej, by sobie przeczytać coś o dramatycznej historii np. 
Hospody na Peci. Nad Rotterovými boudami usiądą na ławczce by podzi- 
wiać panoramę Svorovej hory i Śnieżki i wcale nie muszą wiedzieć, że 
została wykonana w ramach projektu trasy spacerowej Malá Úpa. Na skr-
zyżowaniu za Sokolską boudą na Černej horze drogowskaz skieruje zainte-
resowanych ku ciekawemu zjawisku zwanym Švédské valy. Bez tego prześ-
liby niczego nie zauważając. Gdzie indziej w ramach projektu odnowiony 
został drobny zabytek lub przez wiele lat niszczejące i nie nadające się do 
użytku drogi lub ścieżki leśne. Ratowanie zabytków finansowane z innych 
źródeł, najczęściej wiąże się w jakiś sposób z trasami polecanymi naszym 
gościom. Przykładem może być kapliczka na Chaloupkách lub kapliczka 
z kielichem na końcu Celnej cesty. Częścią tej trasy jest również odnowiona 
historyczna aleja drzew liściastych jak również usunięte stare gnojowisko 
przy przejściu granicznym z osady Horní Albeřice do polskiego Niedamiro-
wa. W ten sposób realizacja projektów tras spacerowych przyczynia się do 
odnowy krajobrazu i jego elementów. A ładne krajobrazy są nie tylko poci-
echą dla oka turysty, ale i źródłem wrażeń i informacji o przyrodzie, kulturze 
materialnej i ludziach żyjących w Karkonoskim Parku Narodowym.

SPACER PO MAŁEJ UPIE
Górską osadę pod Śnieżką tworzą rozległe lasy i łąki posiane rozproszony-
mi chałupami. Jedyne dwa centra – historyczne centrum przy malowniczym 
kościele i młodsze na Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy) łączą liczne drogi 
i ścieżki, które obecnie włączono do trasy spacerowej Mała Upa (Malá Úpa) 
z dwudziestoma jeden punktami informacyjnymi i paru miejscami odpoczyn-
kowymi z ławkami. Główną trasę wyznaczają kierunkowskazy w kształcie 
ręki. Emaliowane tablice informacyjne opisują w czterech językach historię 
zasiedlania tych terenów, architekturę ludową, wyjaśniają miejscowe nazwy 
oraz dokumentują historyczną wizytę przyszłego cesarza Józefa II w 1779 
roku, dwukrotną budowę kościoła, napaść na urząd celny nazistów w 1938 
roku. Zwracają również uwagę na nie rzucającą się w oczy polankę głębo-
ko w lesie, na której chętnie bawią się dzieci na brzegach Rennerovego 
Potoku. 

PRZY SKOCZNI NARCIARSKIEJ
Do dzisiaj widoczny jest na zboczu rozjazd i zeskok przypominające sko-
cznię narciarską, która stała w tym miejscu jeszcze przed pięćdziesięcio-
ma laty. W 1954 roku na tej skoczni trenowała skoki i biegi reprezentacja 
Czechosłowacji z takimi esami jak Remsa, Bulín, Lukeš, Lehnemayer i inni 
pod okiem trenera Miloslava Bělonožníka. Skocznia została wybudowana 
przez Naczelny Związek Niemieckich Stowarzyszeń Sportów Zimowych 
(HDW) w 1932 roku. Nadano jej nazwę pochodzącą od właściciela majątku 
marszowskiego i vrchlabskiego Jaromíra Czernin-Morzina Jaromirschanze, 
czyli Skocznia Jaromira. Prawdopodobnie w taki sposób chcieli sportowcy 
podziękować właścicielowi za umożliwienie wybudowania skoczni na jego 
gruncie. Najlepszy wówczas karkonoski skoczek Franz Vende ze Svobo-
dy nad Upą skoczył na niej na odległość aż 60 metrów. Skoki na nartach 
wymyśleli podobnie jak i narciarstwo w ogóle Norwedzy. Pierwsze zawo-
dy w skokach na nartach odbyły się w 1883 roku w Norwegii natomiast  
w Karkonoszach 21 lutego 1897 roku w Štěpanicach. Początkowo skakano 
tylko na skoczniach ze śniegu, ale wkrótce zastąpiono je stałymi skocznia-
mi lepiej przystosowanymi do uprawiania sportów adrenalinowych. Jeszcze 
przed czterdziestoma laty było w Karkonoszach kilkadziesiąt skoczni; do 
dzisiaj zachowało się ich już tylko osiem ostatnich. Wszystkie w Harracho-
vie. Z tym, że na tej największej (mamuciej) narciarze demonstrują loty na 
nartach aż na odległość dwustu metrów.

VIA PIETTE IDZIE ŚLADAMI OJCA KARKONOSZY
Obecnie na pół gotowa a w czerwcu 2005 roku dokończona trasa spacero-
wa po okolicach Svobody nad Upą i uzdrowiska Janské Lázně zaprowadzi 
nas ku zabytkom kultury oraz do zapomnianych zakątków przyrody wzdłuż 
Czarnohorskiego potoka. Zadziwiająco bogaty i rozmaity jest odcinek od 
pomnika Piette’ a w Marszowie Dolnym do schroniska Modrokamenna 
bouda. Już po kilku przystankach można zrozumieć dlaczego twórcy trasy 
nazwali ją Via Piette. Oświecony kapitalista pozostawił po sobie tyle pra-
cy, że nawet czterdzieści lat totalitarnego systemu nie mogło zatrzeć jej 
śladów. Z mało znanych obiektów na trasie czeka na turystów pomnik „nie- 
mieckiego K. H. Máchy“ poety Theodora Körnera, jedno z największych 
skupisk mrowisk w Czechach, „kolekcja” dziesięciu głównych minerałów, 
z których zbudowane są Karkonosze, duży kamieniołom wapienny, resztki 
kopalni złota i inne atrakcje. Przy ładnej pogodzie trasę można przejechać 
na rowerze górskim. 

Prosper Piette de Rivage Antonín Tichý
Maria Eduard Prosper Piette de Rivage (1846 – 1928) syn założyciela 
papierni svobodzkiej Prospera starszego z Vieil - Salmu w Luksemburgu, 
człowiek światły i humanista a zarazem badacz i przedsiębiorca, słowem 
człowiek sukcesu kontynuuator tradycji rodzinnych producentów papie-
ru zasłużył sobie w pełni na przydomek „Ojciec Karkonoszy”. Należał do 
znaczących przedstawicieli swej epoki a ślady jego pracy znajdujemy do 
dzisiejszego dnia w wielu miejscach regionu. Jako współzałożyciel i długo-
letni skarbnik Towarzystwa Karkonoskiego, które bezinteresownie wszech-
stronnie wspierał, ma wielkie zasługi na polu propagowania i rozwoju ruchu 
turystycznego w Karkonoszach. Bez jego pomocy nie wychodziłoby czaso-
pismo wydawane przez towarzystwo „Krkonoše slovem i obrazem“, podob-
nie nie wydano by szeregu map turystycznych. Wyraźnie się przyczynił do 
wzbogacenia zbiorów nowego Muzeum Karkonoskiego we Vrchlabi oraz do 
czynności licznych organizacji społecznych i kółek zainteresowań, których 
był członkiem. W sierpniu 1891 roku jego nazwiskiem nazwano część „Če-
skiej cesty“ (odcinek od Kotła /Kotel/ do granicy państwowej) umieszcza-
jąc zarazem tablicę pamiątkową przy źródle Łaby. Z uwagi na pomoc jakiej 
udzielał swym pracownikom i ich dzieciom był również nazywany karko-
noskim Owenem. Obywatel honorowy Svobody nad Upą i Maršova I., c.k. 
radca handlowy w 1898 roku został nobilitowany przez cesarza Franciszka  

Józefa I. Brązowa tablica pamiątkowa ufundowana przez Towarzystwo Kar-
konoskie jest dziełem znanego artysty trutnovskiego Emila Schwantnera.

Przedstawione trasy spacerowe wybudował Zarząd Karkonoskiego Par-
ku Narodowego (KRNAP) przy współpracy miast i gmin, których terenami 
biegną. Zarząd sam zabezpieczył gros środków finansowych i techniczną 
realizację. W przygotowaniu projektów ma swój udział stowarzyszenie 
obywatelskie Towarzystwo Zamkowe Aichelburg a w realizacji w terenie ze-
spół roboczy Veselý výlet.

WYTWÓRNIA GONTÓW W HARRACHOVIE
Nieduży budynek z bloków granitowych kazał wybudować w pierwszej 
połowie XIX wieku hrabia Harrach jako wytwórnię - jedynego wówczas 
poszycia dachów w Karkonoszach - drewnianych gontów. W wytwórni 
gontów tuż przy dworcu autobusowym w Harrachowie otworzył Zarząd 
KRNAP-u 14 grudnia 2004 roku piękną ekspozycję leśnictwa, gospodarki 
drzewnej i łowiectwa. Autorom Petrowi Kadlečkowi i Michalowi Šírze udało 
się dzięki skombinowaniu dwóch typów eksponatów i nowoczesnych me-
tod ekspozycyjnych stworzyć żywe muzeum, w którym gość traci poczucie 
czasu. Każdemu tematowi poświęcone są materiały fotograficzne, filmowe 
i autentyczne eksponaty z okresu ostatnich dwustu lat. 

Muzeum pozwala zapoznać się z produkcją i sposobem jakim się kładło 
gonty, z historią i współczesnością produkcji drewna i jego transportu, z me-
todami pielęgnowania nowego lasu od zbioru szyszek, wyłuskowania nasi-
on, poprzez opiekę nad siewkami aż po wysadzanie drzewek i ich ochronę 
przed szkodnikami. Ciekawe są stare i nowe narzędzia drwali i leśników – za-
interesowanie wzbudza kolekcja siekier. Cały strych poświęcony jest łowie- 
ctwu z prezentacją trofeów, broni myśliwskiej, wabików, starych i nowych 
legitymacji łowieckich, myśliwskich tradycji i pomocy do ćwiczenia psów.  
W muzeum dowiedzieć się można co to są jelenie grandle, jak się określa 
wiek upolowanych zwierząt. W małym paśniku zwiedzający ujrzą, czym jest 
w zimie dokarmiana karkonoska zwierzyna. Jednakże najbardziej podoba-
jącym się zwiedzającym eksponatem będzie zapewne kamionkowy model 
zapory – klausy do spławiania drewna. W korycie pod klausą zwiedzający 
mogą sami naskładać drewno, aż się zgromadzi woda wystarczy otworzyć 
tamę a belki drewna „spławi się w dolinę”. Model zajmuje powierzchnię 
jednego metra kwadratowego. Po ekspozycji oprowadza gości leśnik na 
emeryturze inżynier Karel Rajt – po niemiecku mówi równie dobrze jak po 
czesku. W sezonie muzeum jest otwarte codziennie od 9:00 do 17:30. 

www.krnap.cz
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SERVIS DLA SCHRONISK

Główną część Czeskiej Boudy zniósł do doliny Lví důl helikopter 20 października.
Odleciał również zbiornik o pojemności 3200 litrów wody czerpanej od 1912 aż do 1956 roku z doliny Obří důl za pomocą turbiny Peltona

KONIEC SCHRONISKA ČESKÁ BOUDA 
NA ŚNIEŻCE

Pruska i Czeska Bouda z kapliczką na talerzyku prawdopodobnie
z 1887 roku znalezionym przy rozbiórce we wrześniu 2004 roku 

Pierwotny kształt schroniska z 1868 roku był najlepiej widoczny 7 października.
Gruzem z rozbieranego schroniska napełniono przeszło 350 worków transportowych

Ostatnie chwile Czeskiej boudy w dniu 22 października 2004 ożywiły pytanie: co powstanie na jej miejscu? Veselý výlet preferuje wybudowanie nowego Czeskiego urzędu pocztowego według 
projektu architektów M. Rajniša i P. Hoffmana. Poza innymi własnościami podoba nam się kształt i umieszczenie obiektu podobnie jak i taras widokowy na dachu czy drewniane poszycie 

przypominające poszycie kaplicy św. Wawrzyńca. W pogodne dni potrafi się otworzyć zapraszając w swoje podwoje turystów. Fotografie odnoszą się do tekstu na stronie 12 i 13

FIRMA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA KLIMEŠ

Projektujemy i realizujemy klasyczne obiekty drewniane bez stosowania metalowych elementów łącznych.

Informacje: www.klimesmarsov.cz

Czasopismo sezonowe Veselý výlet, Temný důl nr 46, 542 26 Horní Maršov, tel. 499 874 298, fax: 499 874 221, e-mail: veselyvylet@mbox.vol.cz, 
www.veselyvylet.cz, wydawca/redaktor: Miloslav i Pavel Klimešowie, redakcja językowa: Věra Pokorná, Jarmila Klimešová, opracowanie graficzne: 
Květa Krhánková, ilustracje: Květa Krhánková, Zdeněk Petira, Stanislav Špelda, fotografie: Hans Bönsch, Jiří Daněk, Bohdan Holomíček, Miloslav 
Klimeš, Pavel Klimeš, Pavel Štecha i archiwum wydawców, skład: Tisk OFSET a. s. Úpice, tel. 499 881 171, druk: Progrestisk Hradec Králové tel. 
495 406 061, tłumaczenie na język niemiecki Hans-J.Warsow, na język polski Andrzej Magala, zamknięcie numeru: 6 XII 2004, nakład: 70 000 
egzemplarzy, w tym 33 000 egzemplarzy w czeskiej wersji językowej, 30 000 w niemieckiej a 7 000 w polskiej. W przypadku zainteresowania dorę- 
czenia następnego numeru pocztą (następny numer 25/zima 2006) prosimy przesłać wraz z adresem 40 Kč na wysyłkę krajową lub 190 Kč na wy-
syłkę zagranicę. Czasopismo można również zamówić osobiście w Centrum Informacyjnym w Temnym Dole lub w miejscowości Pec pod Śnieżką.

Wszelkie prawa zastrzeżone!

UWAGA! Wiosną, w okresie powstawania letniego numeru czasopisma Veselý výlet będziemy na wyprawie alpinistycznej w Tybecie. Z tego powodu 
niniejszy numer jest wydaniem całorocznym.

Następny numer 25 – zima 2006 wyjdzie w grudniu 2005 roku.

ochranná známka

HORNÍ MARŠOV 65, 542 26, TEL. 00420 499 874 296, 603 218 346
www.klimesmarsov.cz          e-mail: klimes.marsov@tiscali.cz
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Správa
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Hradní společnost
Aichelburg

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

Policja: Stały dyżur w Trutnowie i Vrchlabi 158, wypadki drogowe: 499 804 251; dy-
żur 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.

Msze: Horní Maršov – sobota 16.30; 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 18.45 do 19.30. 
Publiczne wykłady w każdą niedzielę od 9.30 do 11.30 i od 16.30 do 18.30.

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

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

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.

Stacja Meteorologiczna - Pec pod Śnieżką 499 736 303

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

Zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego: Punkty Informacji KRNAP (Karkonoskiego 
Parku Narodowego): Pec pod Śnieżką 499 896 213, codziennie 8.00 - 12.00, 12.30 
- 16.30, w lecie do 18.00, 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, 8.00 -12.00, 13.00 - 
16.00, Punkt Informacyjny z punktem wymiany walut w Temným Dole w Horním Maršovie 
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  
Maršov 499 874 161, Pec pod Śnieżką 499 896 214, Svoboda nad Úpą 499 871 159, 
Žacléř 499 776 459, Špindlerův Mlýn 499 433 282

Warsztaty Naprawcze Samochodów i Zakłady Wulkanizacja: 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, non-
stop, 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.

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-
-Niedamirowie, Horní Albeřice - Niedamirow. Przejścia te otwarte są w zimie od 9.00 do 
16.00 a w lecie od 8.00 do 20.00.

Kolejki linowe: Na Śnieżkę (Pec pod Śnieżką, 499 895137) codziennie o każdej peł-
nej godzinie od 8.00 do 18.00; w górnym odcinku Růžová hora – szczyt Śnieżki czyn-
na 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) co-
dziennie o 7.30 a później o każdej pełnej godzinie od 8.00 do 18.00; Na Plaň (Špin-
dlerův 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).

PARTNERZY VESELÉGO VÝLETU


