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Hrabina Aloisie Czernin-Morzinová kupiła od gospodarzy chałupy na 
Krausovych boudach na zboczu Světlej hory wysoko nad Hornim Maršo-
vem i przebudowała je na dwie gajówki dla rewirów Černá hora i Velká 
Úpa. Zarząd Lasów zamówił fotografowanie nowych obiektów wybudo-
wanych przez właścicielkę majątku co skłoniło rodzinę gajowego Erd-
manna Meergansa do ubrania się odświętnie. Z małżonką Wilhelminą 
przyszedł w 1900 roku na Krausovky jako dwudziestopięcioletni. Jako 
pierwsza urodziła się im tutaj córka Hedwiga a w kwietniu 1906 roku 
syn Friedrich. W gajówce mieszkali dziesiątki lat. Dzieci stąd chodziły 
razem z dziećmi gajowego z sąsiedztwa Antona Hermanna do szkoły 
w Maršowie. Obecnie jest dla nas spacer na Krausovky znakomitą wy-
cieczką, wiedzie tędy utrzymywana karkonoska magistrala narciarska, 
trasy rowerowe oraz trasa sławnego wyścigu narciarskiego Karkonoska 
siedemdziesiątka. Chałupy są utrzymywane we wzorowym porządku. 
Pomim o tego miejsce bywa przez większą część roku opuszczone. 
Następne strony poświęcimy samotnie stojącym chałupom, które mogą 
Państwu posłużyć jako inspiracja do wyboru trasy spaceru lub wręcz do 
zasadniczej zmiany trybu życia. 
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Z GóRSKICH OdLudZIPRZYJACIELE

W pierwszej połowie dwudziestego wieku nawet wysoko położone miejsca 
w Karkonoszach były trwale zamieszkiwane. Prawie siedemdziesiąt lat po 
odejściu pierwotnych gospodarzy chałupy zostają przez większą część roku 
puste. Zabudowania górskie przed zagładą uratowali ludzie zafascynowani 
życiem tak blisko przyrody oraz zakładowe wczasy pracownicze, ale pier-
wotny duch zaniknął. W wyżej położonych obiektach obecnie mieszka przez 
cały rok personel schronisk i restauracji oraz kilku stałych mieszkańców. 
Liczni spośród nich z ciekawym losem są naszymi przyjaciółmi.

Renáta i Petr Haisowie z Braunovych łąk
Maturzysta Jan Hais jest chłopcem z gór na pół dziedzicznie a na pół skutki-
em decyzji rodziców. Od urodzenia mieszka obok schroniska Janovy boudy 
nad Wielką Upą. Podobnie jak on z tym miejscem związana była jego babcia 
Hilda, pradziadek Friedrich Kneifel, prapradziadek Franz, praprapradziadek 
Wenzel i od roku 1820 założyciel tutejszego gospodarstwa Ignaz Kneifel. 
I Honza schodził codziennie – bez względu na pogodę – w dolinę do sz-
koły i podobnie jak jego przodkowie chętnie na grzbiet między Pěnkavčym 
i Červenym vrchem wraca. Jego ojciec Petr Hais przyszedł w te strony w 
1979 roku w poszukiwaniu pracy. Znalazł pracę na Zahradkach w Pecu pod 
Śnieżką. Po dziesięciu latach był już pewny, że lepżiej się mu żyje w górach 
niż w dolinach. W 1989 roku wydzierżawił chałupę na Janovych boudach, w 
której gościom oferował noclegi. Tutaj przyprowadził sobie Renatę ze sta-
rego rodu karkonoskiego, ale wkrótce po przyjściu na świat Honzy musieli 
szukać nowego – najlepiej własnego – domu. W pobliskiej rodzinnej chału-
pie Renaty przy pomocy wówczas jeszcze zięcia Josefa Tylša prowadził go-
spodarstwo ostatni tradycyjny gospodarz w regionie pod Śnieżką Friedrich 
Kneifel. Dlatego Haisowie szukali innego odpowiedniego domu w odległych 
zakątkach Karkonoszy. W 1994 roku przypadkowo usłyszeli w radiu o pry-
watyzacji praskiej firmy EXICO i zgłosili się jako zainteresowani odkupieniem 
ich zakładowej chałupy na Braunovych łąkach. Dom stoi nieopodal Janovych 
bud w zasięgu wzroku od gospodarstwa dziadka w dodatku w malowniczym 
zakątku pod Červenym vrchem. Najpierw z chałupy usunęli szpecące ją do-
budówki i zrekonstruowali orihginalne części drewniane. Przez cztery lata 
mieszkali na budowie, ale potem nareszcie we własnej i doskonale zrekon-
struowanej chałupie. Od lata 2003 roku do domu górskiego zjeżdżają się 
również goście (www.boudahais.cz). Pomimo tego, że Renata znała życie 
na odludziu, przeżywała i ciężkie chwile, kiedy sama z małym Honzą musiała 
sobie radzić z codziennymi problemami wokół domu górskiego. Petr jeździł 
latem jako pracownik wysokościowy na montaże a w zimie jest zawodowym 
członkiem Pogotowia Górskiego. Po trzynastu latach w 2008 roku wreszcie 
i latem został w domu. Stał się ratownikiem górskim dla obszaru od Wielkiej 
Upy aż po szczyt Śnieżki. W dodatku jest nieuwolnionym zastępcą burmistr-
za miasta Pec pod Śnieżką. Prowadzeniem domu nadal zajmuje się głównie 
Renata, ale drzewo przygotowuje Petr z Honzą. Pod kotłem spalą rocznie cz-
terdzieści metrów sześciennych drzewa. Zejście w dolinę może zabrać Re-
nacie aż cztery godziny. Musi oczyścić skuter śnieżny od śniegu, przyczepić 
sanie metalowe, załadować bieliznę, opakowania, śmieci, przykryć ładunek 
plandeką, ubrać się stosownie do warunków jazdy zimowym terenem. W 
Wielkiej Upie wszystko przeładuje na samochód, w garażu przebierze się do 
miasta i rusza dalej zgodnie z planem. Przed powrotną jazdą pod górę musi 
ocenić warunmi śniegowe i ewentualnie część ładunku zostawić w garażu, 
by zabrać go przy następnej okazji. I dzięki doświadczeniom poprzednich 
pokoleń Renata nauczyła się żyć na odludziu. A kiedy między sezonami czuje 
potrzebę bycia między ludźmi potrafi się za nimi wybrać. Jej rodzice Hilda i 
Josef Tylšowie na starość sobie przygotowali domek w Marszowie Górnym, 
ale nie przeprowadzili się do niego. Hilda zmarła na Janowych boudach w 
chałupie swych przodków w czasie zeszłorocznej zimy. W marszowskim 
domku nigdy nie przespała.

Sosnovie na Valšovkach
David Sosna został skierowany dopracy do Peca jako strażnik parku naro-
dowego. Na Valšovki po raz pierwszy przyjechał na motocklu w podwiec-
zór jesienią w 1981 roku. Kiedy zobaczył rozproszone chałupy, do tej pory 
nietknięte lasy objęte ramą monumentalnego horyzontu Světlej hory – był 
zachwycony bajkowością krajobrazu. Za rok z małżonką Věrą kupili najwyżej Hynek Spurný zasłużył sobie na miano patrioty Modrego dołu.

Latem 2002 r. gospodarz Friedrich Kneifel z córką Hildą, wnuczką Renátą i jej mężem
Petrem Haisem zrobili sobie zdjęcie. Pokolenie czwarte reprezentował prawnuk Jan.

David i Věra Sosnovie z rodziną córki Rozalii.

Vlastík Kadeřábek

położoną chałupę i przeprowadzili się, by zamieszkać przeszło tysiąc me-
trów nad poziomem morza. Wówczas jeszcze na tym odludziu mieszkały w 
sąsiedztwie cztery sąsiadki: na Hlušinách Marie Hampleová i Miroslava Vac-
ková, na dolnych Valšovkach Hedwiga Matoušková a w Javořym dole Emma 
Härringová. Obecnie są tutaj Sosnowie sami chociaż nie tak zupełnie. Młod-
sza córka Rozarka przyszła na świat już na Valšovkach. Nieczęsto dostała 
się do doliny, bowiem rodzina hodowała krowy a po odzyskaniu wolności po 
1989 roku otworzyła znaną farmę górską ze znakomitymi jogurtami, mlekiem 
niedźwiedzim i kołaczami. Pierwszą i drugą klasę ją uczyła mama w domu. 
Raz się przyznała, że zazdrości dzieciom z płytowców. Do szkoły chodziła z 
krótkofalówką na szyi, aby przed wsiadaniem do autobusu dała o sobie znać. 
Kiedy odpracowała kilka lat obsługując gości ruszyła w świat a pk powrocie 
z mężem Vláďą i dziećmi zamieszkała w dzielnicy z płyt Zelená louka w Trut-
novie. Prawdopodobnie dopiero tutaj zrozumiała gdzie jest jej miejsce. Przy-
padkowo David dowiedział się, że chałupa w ich bezpośrednim sąsiedztwie 
jest na sprzedaż. Rodzina ją kupiła a Rozarka po latach wróciła na Valšovki. 
Część gospodarstwa od Sosnów przejął Vladimír, w prawdzie już nie oferuje 
gościom przysmaków z mleka, ale z uwagi na troje dzieci i tak tu jest bar-
dzo żywo. W odróżnieniu od mamy dzieci jeżdżą do szkoły samochodem 
lub skutrem a przy sobie mają telefony komórkowe. A Rozalia otworzyła na 
Valšovkach sklep internetowy z galanterią (www.rozaliems.cz).

Hynek Spurný w Modrym dole
Po raz pierwszy przyjechał w Karkonosze przed sześćdziesięcioma laty jako 
praskie dziecko razem z bratem na skrzyni ciężarówki Tatra 111. Zachwycił 
go dziki potok, kwitnąca łąka i las górski. Zachwyt przyrodą wytrzymał mu do 
dnia dzisiejszego. Jeżeli odjeżdża z Karkonoszy to tylko w inne góry, których 
w świecie poznał dużo. W roku 1981 z małżonką Janą i dwuletnim synem 
Matějem przeprowadził się pod Liščí horę na Zadni Rennerovki. Trzy lata pó-
źniej osiedlili się w Modrym dole, w którym jest Hynek do dnia dzisiejszego 
jedynym stałym mieszkańcem. Matěj stąd chodził do szkoły w Pecu, w zimie 
jeździł na nartach, po drodze przłączała się do niego Verunka Sedliská ze 
schroniska Milíře. Z powrotem holował ich za skutrem Hynek lub Karel Sed-
liský. Po trzeciej klasie musieli się zdecydować, co dalej z utalentowanym 
synem. Jana Spurná wówczas wróciła doPragi, aby Matěj mógł uczęszczać 
do szkół językowych. Do domu wracali na weekendy i wakacje. Obecnie 
Matěj uczy na Uniwersytecie Karola w Pradze a ludzie znają go w związku z 
projektem Zanikłe Sudety realizowanym z kolegami ze stowarzyszenia Anti-
komplex. W 1990 roku Spurni mogli wreszcie kupić w Modrym dole własną 
chałupę, którą starannie zrestaurowali z wyposażeniem i drewnianym wodo-
ciągiem włącznie. Ich piękny dom Na výsluní jest zabytkiem objętym ochroną 
dostępną dla zakwaterowanych gości i przechodzących turystów. Doświad-
czony góral Hynek po przeszło trzydziestu latach życia na odludziu mówi, że 
jego jedynym rywalem jest pogoda. Poza tym żyje jak ktokolwiek inny. Na 
przykład lekarz z Peca z Pogotowiem Górskim dotrze do niegow ciągu pięt-
nastu minut. Paru ludzi próbowało zamieszkać na stałe w Modrym dole, ale 
nikt tu długo nie wytrzymał. Według Hynka Czechom nie brak siły fizycznej, 
ale nie mają natury do życia na stałe w górach.

Vlastik mieszka sam w całej wiosce
Najbardziej osamotnionym mieszkańcem Karkonoszy jest najprawdopodob-
niej Vlastik Kadeřábek. Przed dwudziestoma laty zdecydował się żyć sa-
motnie w zanikłej wsi Sklenářovice na zboczach Rýchor. W lipcu 2001 roku 
pokazał nam fotografię jak miejsce, które zamieszkuje, wyglądało kiedyś. Pr-
zed wysiedleniem wioski w sierpniu 1946 roku mieszkało tutaj ponad dwustu 
mieszkańców. Po ich odejściu zanikło wszystkich czterdzieści dwa domów. 
Na małej farmie Vlastik większość żywności sam sobie wyhoduje. Hoduje 
kozy i kury. Jego najwięksi rywale jelenie wytrwale starają się przedostać 
przez płot iniekiedy mu zjedzą część urodzaju a przede wszystkim siana dla 
zwierząt. Ze słonecznych panelów i małej elektrowni wodnej uzyskuje 2,5 
kWh energii elektrycznej niezbędnej do dobijania telefonu, komputera lub 
podłączenia narzędzi ręcznych. Ze światem komunikuje za pomocą face-
booku. Wieczorem wyszedłszy z domu ma wokół absolutną ciszę i tysiące 
gwiazd nad głową. 

Nauczyciele z Hrnčířskich bud
Milena i Přemysl Kovaříkowie mają pokój gościnny w byłej klasie szkoły 
górskiej na odległych Hrnčířských budach. Siedem lat Przemek uczył 
dzieci mieszkańców bud z Liščí louki, Zahrádek, Lučin i Lesní budy. 
Później został zawodowym ratownikiem Pogotowia Górskiego a szkołą 
zajęła się Milena. Szkoła jednoklasowa już dawno zanikła. Dzisiaj w są-
siedztwie dużo dzieci nie mieszka a nawet jeżeli tu są dojeżdżają do 
szkoły w Pecu z rodzicami samochodem lub na skutrze. Kovaříkowie na 
Hrnčířskie budy przyszli przed czterdziestoma pięcioma laty zatem ws-
zelkie pułapki i uroki życia na odludziu w górach znają bardzo dobrze. 
Wiele lat nie mieli samochodu i wszystko do wysokości prawie 1100 m 
n.p.m. musieli wnosić w plecaku. Dzisiaj Milena może zjechać do miasta 
kiedykolwiek a najchętniej na spektakl teatralny. Přemka życie w dolinie 
nie przyciąga. Większość czasu emerytowany ratownik spędza wysoko 
w górach. W chałupie zapisuje dla czasopisma Krakonoše przygody, 
które w czynnej służbie od 1969 roku go spotkały. l W zimie jeździ na 
nartach latem stara się o konie. Przyjaciele posyłają mu je na lato na 
tutejsze pastwiska tak jak się posyła dzieci na letnie kolonie zdrowotne. 
Darzy się im tu równie dobrze jak Milenie i Přemkowi (także VV 27/2007). 
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KARKONOSKI PARK NAROdOWY

LEśNICY I MIESZKANIA PRACOWNIKóW LEśNYCH
Zawód leśniczego jest jedynym zawodem wykonywanym na terenie Kar-
konoszy bez przerwy od połowy XVI wieku aż do dnia dzisiejszego. La-
sem – ale trzeba przyznać – że przez długie wieki głównie wydobyciem 
drewna zajmowali się leśnicy bez względu na właściciela gruntu, przyna-
leżność państwową czy system polityczny. Poza feudalnymi właścicielami 
majątków ziemskich są właśnie nadleśniczy najstarszymi znanymi z na-
zwiska mieszkańcami gór. W okresie najbardziej intensywnego wyrębu 
lasów w dolinie Upy pełnił przez 40 lat funkcję królewskiego nadleśnic-
zego Kašpar Nuss z siedzibą w Górnym Starym Mieście koło Trutnova. 
Zmarł w 1606 roku a jego urząd na poziomie dzisiejszego dyrektora go-
spodarki leśnej przejął Kryštof Najdek. Bliżej gór w Marszowie funkcję tę 
sprawował od 1609 roku Marek Hübner w domu cesarskim nazywanym 
collhaus. Według dzisiejszej nomenklatury kierownik wydziału tereno-
wego, czyli leśniczy zarządzał wraz z Nusem wydobyciem drewna i jego 
spławianiem a za ich cichą zgodą drwle kolonizowali poręby na cesar-
skich gruntach. I chociaż później zasiedlone enklawy łąkowe jeszcze się 
rozrastały Kašpar Nuss i Marek Hübner przyczynili się do ukształtowania 
obrazu Karkonoszy wschodnich. Pozycji gajowego odpowiadał cesarski 
foratknecht, czyli pomocnik. Pierwszy znany David Kirchschlager mie-
szkał w 1644 roku najprawdopodobniej w odległej Małej Upie może więc 
posłużyć jako przykład losu leśniczych karkonoskich zamieszkujących 
bezludne zakątki gór w następnych stuleciach. 

Za Schlaffgotschów a następnie Aichelburgów w XIX w. powstały 
na terenach pod Śnieżką nowe domy pracowników leśnych czyli gajów-
ki. Stoją do dnia dzisiejszego nieopodal kościoła w Małej i Wielkiej Upie, 
w Pecu na Wielkiej Plani nad hotelem Horizont, w Janskich Łaźniach 
na peryferiach osady Černá hora. We wszystkich do tej pory mieszkają 
leśniczy. Tylko leśniczówka Latovo údolí stała sama na brzegu Małej Upy. 
Dzisiaj jest z niej pensjonat Myslivna. W gajówce mieszkał nadleśniczy 
i poza mieszkaniem i niezbędnej obory dla dwóch krów miał w niej biuro 
a na poddaszu pokój inspekcyjny dla wizyt służbowych. Z tego powo-
du na dachach gajówek i domów pracowników leśnych pod koniec XIX 
wieku pojawił się nowy element architektoniczny – przednia mansarda 
występująca z dachu dwuspadowego. Właścicieli chałup inspirował 
do wpuszczenia światła na strych i wybudowania pokoi dla letnich gości. 
Gajowy za czasów Aichelburgów w odróżnieniu od leśniczego mieszkał 
w swojej chałupie, za co dostawał rekompensatę formą deputatu w po-
staci drewna na opał lub beczki piwa. Hrabina Aloisie Czernin-Morzinová 
kupiła na Sylwestra 1882 roku majątek Marszow i wprowadziła bardziej 
efektywny sposób gospodarowania w lesie. Wprowadziła zwyczaj, że 
gajowy musi mieszkać wprzydzielonym mu lesie nawet gdyby to było w 
bardzo odległym miejscu jak na przykład odludzie Vasova Louka w dolinie 
Lví důl. Od gospodarzy odkupiła dziesięć chałup i z łąkami i przebudowa-
ła je na służbowe gajówki. Pierwszy Hegerhaus w regionie pod Śnieżką 
hrabina nabyła za 1400 guldenów od rodziny Gleissnerów w 1883 roku 

w nadleśnictwie Wielka Upa na odludziu Fucknerowa poręba. Gajowy Ni-
kodemus Kupsky mieszkał tutaj razem z rodziną pierwotnych właścicieli 
i bez wątpienia miał wpływ na małego Wendelina Gleissnera. Ten około 
1905 roku został gajowym pomocniczym w gajówce na upskim bezlud-
ziu, by wrócić później jako gajowy właścicieli majątku do rodzinnej gajó-
wki Fucknerowa poręba. Jego życie wykoleiła dopiero wojna. Stracił obu 
synów a w sierpniu 1946 roku musiał opuścić swój rewir pod Světlą horą. 
W latach pięćdziesiątych w gajówce Fucknerowa Poręba mieszkała rod-
zina nadleśniczego Františka Kolína. Wówczas jeszcze tu nie było prze-
jezdnej drogi a w okolicy Valšovek, Hlušin i w dolinie Javoří důl mieszkaůy 
tylko cztery rodziny drwali. Nadleśniczy Kolín był zapalonym myśliwym. W 
zimie karmił dziesiątki sztuk grubej zwierzyny, z której powodu w końcu 
stracił pracę. Od dyrektora zrządu lasów uzyskał zgodę na odstrzał „osła-
bionego” jelenia. Ale nie wytrzymał i zastrzelił pokazową sztukę ze rekor-
dowymi rogami. Z tego powodu w 1957 roku wprowdził się do leśniczó-
wki leśniczy Josef Kraus z małżonkąGertrudą i córką Martą. Ciekawe, że 
później obaj ostatni leśnicy z tej leśniczówki pracowali dla Dyrekcji KR-
NAP. František Kolín jako jeden z pierwszych strażników a po nim Josef 
Kraus miał tutaj ustajone dwa konie huculskie, z pomocą których prze-
mieszczał wyposażenie szlaków turystycznych do niedostępnych miejsc. 
Był zarazem pierwszym zarządcą w oborze zimowej, która latem 1980 
rokzu gajówkę i z łąką i kawałkiem lasu zamknęła za wysokim płotem. 
Zeszłej zimy karmił tutaj leśniczy Michal Novák ponad czterdzieści jeleni. 
Michal jest synem byłego nadleśniczego z nadleśnictwa Pec Františka 
Nováka. Z rodziną mieszka w dolinie a do obory z leśniczówką w zimie 
codziennie dochodzi. 

Dwie chałupy z łąką na Krausowych budach wysoko nad Marszowem 
właścicielka majątku zyskała za 4200 guldenów w 1887 roku. Oba obiek-
ty zostały w zasadniczy sposób przebudowane. Podobnie jak i do po-
zostałych mieszkań pracowników leśnych i gajówek został podciągnięty 
z Temnego Dołu telefon – druty są widoczne na fotografii na stronie ty-
tułowej. Przy Krausowych budach była granica między nadleśnictwem 
Wielka Upa a Černá hora. Po gajowym Johannie Tippelcie z Peca do ga-
jówki po prawej stronie przyszedł w 1904 roku Anton Hermann z Małej 
Upy. Odwanaście lat młodsza małżonka Adelheid zaakceptowała – jak 
każda żona ówczesnego leśnika - życie na odludziu, gdzie wychowała 
sześcioro dzieci. Drugi najmłodszy syn Rudolf przejął po ojcu rewir i ga-
jówkę na Krausowkach. Droższe było zorganizowanie gajówki dla rewiru 
Obří důl. W 1890 roku Aloisie Czernin-Morzinowa wykupiła trzy chału-
py w Růžovym dole za 7000 guldenów. W pierwszej przed zburzeniem 
pozwoliła dożyć pierwotnym właścicielom Johannowi i Katharinie Bön-
chowym, drugą zburzyła od razu a z chałupy środkowej stała się gajów-
ka. Gajowego Stefana Dixa ze starej rodziny z doliny Obří důl znamy jako 
autora kroniki Peca. Sposobem wielce fachowym opisał również czasy 
przed jego przyjściem na świat we wrześniu 1867 roku. Po nim do gajów-
ki przyszedł Ernst Dix, którego syn Hubert był ostatnim gajowym włścici-

eli majątku na Šímowych budach w Małej Upie. Ernst w 1924 roku opuś-
cił gajówkę i zawód leśnika by z małżonką Emilią przebudować sąsiednią 
chałupę na pensjonat Lovu zdar – dzisiejszy hotel buda Máma. Jego na-
stępcę w rewirze Josefa Sagassera przed gajówką w czerwcu 1946 roku 
zamordowali dwaj „nieznani” mężczyźni. W prasie incydent wyjaśniono w 
duchu praktyk służb bezpieczeństwa. Podobno w jego plecaku znaleź-
li materiał wybuchowy, przy pomocy którego chciał dokonać zamachu 
na ministra kultury Zdenka Nejedlego podczas jego wizyty w Karkonos-
zach. Według zapisu kronikarza Josefa Šourka, wówczas sąsiada Sagas-
sera, wersji policji nikt nie uwierzył. Do gajówki w Růžowym dole przys-
zedł w październiku 1945 rokuz pierwszy i ostatni zarazem czeski gajowy 
Jan Zelenka. Na odległym miejscu wytrzymał z małżonką Anną do paźd-
ziernika 1955 roku. Po nim mieszkał tu z liczną rodziną pracownik leśny 
a także kłusownik Čestmír Kozák. Dzisiaj obok gajówki wiedzie ciekawa 
trasa na Růžohorki (też VV 32/2009). Kolejny gajowy Libor Jaroš miał już 
gajówkę w dwukondygnacyjnym domu drewnianym przy drodze do do-
liny Obří důl. Jego syn Milan chodził z nami do jednej klasy i podobnie 
jak inne dzieci z odludnych miejsc korzystał z przewileju podwójnych 
podręczników. Jedne zostawiał w szkole pod ławką a drugie w domu, by 
w tornistrze nosić tylko lekkie zeszyty. Na miejsce gajowego Jaroša przy-
szedł Martin Culek, który opiekował się gajówką i lasami w Obřym dole. 
Po rekonstrukcji jesienią 2005 roku przyszli tutaj dwaj młodzi leśnicy, ale 
wysokość czynszu i koszty energii znusiły ich do opuszczenia tego miej-
sca. Nie tylko w Obřym dole zasada, że rynek ustala wysokość czynszu 
szkodzi rewirom a gajowych zraża. W efekcie liczni spośród nich do lasu 
raczej dojeżdżają codziennie z miasta jak do pracy. Pani hrabinie by się to 
z całą pewnością nie podobało, ale ona mogła o zarządzaniu decydować 
sama bez interwencji urzędników państwowych. Po wielu latach w Obřym 
dole nie mieszka gajowy. Młody absolwent leśnickiej szkoły Ladislav Ha-
louzka przyszedł do pracy w lipcu 1948 roku jako gajowy pomocniczy w 
nadleśnictwie Szpindlerów Młyn. Wprowadził się do gajówki u Oldřicha 
Janouška w wyludnionej dolinie Volski Dół. Służbę zagaił dramatycznym 
transportem pani Janouškowej do izby porodowej. Potem mieszkał w ga-
jówce na Jelenich Budach w nadleśnictwie przy kościele w centum Szpin-
dlerowego Młyna by w końcu w maju 1952 roku zamieszkać samotnie w 
najwyżej położonej chałupie osady Stará Hora w Temnym Dole. Razem 
z nim mieszkali tu jeszcze w trzech chałupach z dwunastu dwaj drwale 
Richard Bönsch a Emanuel Brunecker. W pierwszych latach po wojnie 
nowi zarządcy lasów karkonoskich zachowywali starą strukturę nadleś-
nictw jak za czasów Czernin-Morzinów. Gajówki obsadzili młodzi gajowi 
bez rodzin. Na odludnych miejscach byli jeszcze bardziej izolowani niż ih 
poprzednic, bowiem w najbliższym sąsiedztwie już nikt nie mieszkał. Nie 
minęło dziesięć lat a odleglejsze gajówki takie jak na Šimowych chału-
pach, na Niklowym Vrchu czy na Krausowych budach opustoszały. Leś-
nicy po założeniu rodziny najczęściej pod naciskiem małżonek odeszli. 
Brak personelu zmusił dyrekcję lasów do mianowania gajowymi drwali 

od dawna tutaj mieszkających. Ci byli do życia w górach przyzwyczajeni. 
Do Javořego dołu wprowadził się Arnošt Kneifel, na Fucknerową porębę 
Josef Kraus, na miejsce Ladislava Halouzky przyszedł na Starą Horę Ste-
fan Braun. Został tutaj do ostatniego dnia służby. Gajowym został i jeden 
z jego trzech synów. Najprawdopodobniej podobne środowisko zbliżyło 
Huberta Brauna z Martą Krausową z gajówki Fucknerowa poręba. Odle-
gła gajówka na Starej Horze została wyjątkowo jak na Karkonosze zamie-
szkana do dnia dzisiejszego. Leśniczy Petr Vavra wytrzymałtu z rodziną 
dopóki dzieci nie poszły do szkoły. Potem się przeprowadzili do gajówki 
przy bunkrze wojskowym w Dolnych Lyseczynach, gdzie są również sami, 
ale przy przejezdnej przez cały rok drodze. Gajówkę na Starej Horze 
od Dyrekcji KRNAP kupił miejscowy człowiek Michal Ševc, który ożenił 
się z wnuczką emerytowanego leśnika Jana Mánka z sąsiedniej chałupy. 
Wyrasta już tutaj kolejne pokolenie dzieci przyzwyczajonych do życia w 
górach. Z życiem w górach są zrośnięci i jeżeli nawet później odejdą w 
doliny urok Starej Hory z widokiem masywu Světlej hory będzie im towar-
zyszył przez całe życie. 

Prywatyzacja gajówki w Černym Dole naleúy do tych udanych. Obję-
ty ochroną zabytek jest ostatnim domem w miejscowości, stoi samotnie 
przy drodze na Hrnčířskie budy i szczyty gór. Morzinowie leśniczówkę 
Černý Důl założyli po 1841 roku jako dostojną siedzibę zarządu lasów 
w miejscu starego domu drewnianego. Na kamienny parter s biurem 
i oborą dobudowano później piętro z mieszkaniem nadleśniczego i po-
kojami gościnnymi. Pierwszym nadleśniczm po wojnie był pan Rejhon 
a następnie przez wiele lat do lutego 1993 roku Václav Vydra. Dlatego 
został zachowane oryginalne wnętrza z paru piecami kaflowymi z no-
woczesnymi ozdobami włącznie. Gajowy Tomáš Škrabánek z małżonką 
Lenką przyszedł tutaj w październiku 1993 roku. W gajówce urodziło się 
im dwoje dzieci. Po trzynastu latach podczas reorganizacji gospodarki 
leśnej dyrekcji KRNAP wyeksploatowany dom kupili. Ich najbliższym są-
siadem został emerytowany gajowy Josef Nechanický. By mogli tu żyć 
w odnowionym domu otworzyli pensionát Myslivna dla rodzin z małymi 
dziećmi. Mieszkanie nadleśniczego sobie zostawili, pozostałe pomiesz-
czenia po konsultacji z konserwatorami przekształcili w pokoje dla gości. 
W miejscu obory jest basen do pływania niemowląt. Pensjonat prowadzi 
pani Lenka, Tomáš znalazł sobie pracę poza domem, dzieci jeżdżą do sz-
koły miejscowej i do Vrchlabi. Pierwszej zimy myśleli, że nie przeżyją, 
obecnie gmina drogę i w zimie utrzymuje przejezdną – autem dostaną 
sioę do domu prawie zawsze. I dlatego też kolejne odległe miejsce w Kar-
konoszach zostało trwale zamieszkane. 

Informacje o gajówkach, leśniczówkch, domach pracowników leśnych 
personelu Karkonoszy wschodnich zbieramy razem z fachowcem leśnym 
Milanem Víchą, prcującym w Centrum Informacyjnym Dyrekcji KRNAP w 
Pecu pod Śnieżką. Radość nam sprawi każdy szczegół, każdr.a informa-
cja i każda fotografia, które Milan w specyficzny sposób utrwala.

www.krnap.cz

Mieszkanie robotnika leśnego za nadleśniczego Josefa Knauta w Wielkiej Upie – 1906 r. Gajówka za Nikodemusa Kupskiego na Fucknerowej Porębie – 1907 r. Gajówka za Franza Brauna na Šimovych chałupach – 1907 r. Mieszkanie nadleśniczego Karla Nostitze w Černem Dole – 1929 r.
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WOKóŁ LIščí HORY
Zaprowadzimy was na naszą ulubioną letnią trasę okrężną po nieoznaczo-
nych ścieżkach zapomnianych zakątkach którędy przed wielu laty chod-
zili miejscowi górale równie często jak my dzisiaj spacerujemy po głó-
wnych ulicach miasta górskiego Pec pod Śnieżką. Nawiązujemy w ten 
sposób do naszego opisu nieoznaczonych ścieżek sprzed pięciu lat (VV 
32/2009), które spodobały się przede wszystkim miłośnikom przyrody 
karkonoskiej oraz tym, którzy już mają za sobą znane trasy turystyczne. 
Prosimy nie zapomnieć zabrać z sobą szczegółowej mapy turystycznej.

Zeleným dołem do Bufetu Na rozcestí
Wichura w lipcu 2011 roku powaliła drzewa w Zielonym dole w tym samym 
miejscu jak znacznie silniejszy huragan w październiku 1930 roku. Zbocze 
między łąkową enklawą Chaloupky a Pecem wyglądała po paru minutach 
jak na starych fotografiach sprzed osiemdziesięciu lat. Ogołocone zbocze 
o powierzchni kilku hektarów leśnicy wkrótce wyczyścili i założyli nowy 
las. Wykroty zniszczyły również pół kilometrowy odcinek tradycyjnej drogi, 
ścieżki i wyposażenie trasy spacerowej Wokół Peca. Drogę o szerokości 
dwóch metrów służącą do zwożenia drzewa na saniach rogatych kopiu-
jącą Zielony Potok kazała wybudować hrabina Aloisie Czernin-Morzinová 
w latach 1887 - 1889 za 2458 koron austriackich. Jej rekonstrukcja w 
roku bieżącym będzie kosztowała Karkonoski Park Narodowy bez ma-
ładwa miliony koron. Dyrekcja KRNAP naprawi jednocześnie zniszczone 
trasy spacerowe i piętnastometrowy most już tyle razy uszkodzony przez 
powodzie. Do doliny Zielony dół wejdziemy w Pecu przy parkingu Zielony 
Potok. Zachowując ostrożność przejdziemy tędy i przed odbudową drogi. 
Za wodospadem Liščígo Potoka stara droga łączy się z przejezdną drogą 
z czerwonym szlakiem turystycznym od Wielkiej Pláni i Chaloupek. Do Je-

lenich Łąk jest stąd jeszcze pół kilometru. Romana i Vratislav Říhowie 
z dziećmi są tutaj jedynymi stałymi mieszkańcami. Najbliższych sąsiadów 
mają na Richterowych Boudach, w Severce i Chaloupkach (również VV 
33/2010). Gdyby nie prowadzili ulubionej gospody górskiej Jelenie łąki, 
byliby najbardziej izolowaną rodziną w Pecu. Ale w rzeczywistości w sezo-
nie letnim chodzą tu na spacery nawet rodziny z wózkami i w ogóle panuje 
tutaj duży ruch przez większą część roku. Jeszcze przed dwudziestoma 
pięcioma laty z Jelenich Łąk wiodła bezpośrednia trasa turystyczna do Bu-
fetu. Średnią część zamkniętej drogi w pierwszej strefie parku narodo-
wego pochłonęło torfowisko a górną zarosła kosodrzewina. Pomimo tego 
z nami tędy do celu dojdziecie. Pójdziemy przez mostek nad potokiem ku 
drugiej opuszczonej budy Jelenich Łąk. Ścieżka wiedzie do rogu enklawy 
łąkowej z ładnym widokiem za plecami. Dalej lasem prowadzi pod górę 
aż do Severki. Liščí Potok przejdziemy i bez dawno zawalonego mostku. 
Na enklawę łąkową Severka w ogóle nie wejdziemy – posuwać się będ-
ziemy wzdłuż ściany lasu do zielonego szlaku turystycznego, po którym 
dojdziemy aż do Bufetu Na rozcestí. Po drodze przez rzadki stary las po-
cieszą oko ciekawe widoki na Śnieżkę i Studničną horę. Najładniejszym 
miejscem jest płaskie dno karu lodowcowego Liščí jáma zarośnięta sta-
rym lasem świerkowym. Górna część trzykilometrowego odcinka trasy 
do Bufetu wiedzie już kosodrzewiną nad górną granicą lasu.

Luisina výšina
Między Rennerowymi boudami a górną częścią Peca panował kiedyś 
duży ruch głównie z uwagi na  pokrewne związki tutejszych mieszkańców 
z bud. Do bud Zahrádky, Lesní, Liščí i Hrnčířská przyżenili się przedsta-
wiciele rodów Adolf, Bradler, Kraus, Renner i Zinnecker z „Vrchlabských 
hor“ - przeprowadzki nazwisk upskich na drugą stronę nie było tak częs-
tym zjawiskiem. Górale nie chodzili przez szczyt Liščí hory po dzisiejszym 
szlaku czerwonym, lecz ścieżkami na zboczu. Na przykład Karl Renner 
urodzony 5 września 1878 roku na Zadnich Rennerovkach gospodarował 
od listopada 1910 roku w Lesní budzie. Jego małżonka Anna pochodziła 
z Peca. I ona wielokrotnie przeszła ścieżką przez Luisiną výšinę. Pójdźmy 
ich śladami. Pół kilometru za Bufetem Na rozcesti w kierunku ku Liščí hor-
ze skręca w prawo zimowa tyczkami wytyczona trasa do Dvorskiej bou-
dy. Skręcamy w nią, by po dziesięciu metrach przy drugiej tyczce skręcić 
w lewo na wydeptaną ścieżkę. Zaprowadzi nas przez piękne miejsca aż 
do Leśnej boudy. Jeszcze przed trzydziestoma laty była żółtym szlakiem 
turystycznym – po drodze natrafimy na kilka starych znaków. I na dzisiej-
szych mapach jest oznaczona jako Górna droga wodociągowa ponieważ 
tędy podciągali wodę dla wielkiej Liščí body i inne obiekty po drugiej stro-
nie Liščí hory. Wkrótce miniemy trzy opuszczone ujęcia wody służące 
do tłoczenia wody do wodociągu. Na małym gołoborzu ścieżka zmienia 
kierunek.l Z ziemi wystaje tutaj stalowa rura, która zwróci naszą uwagę 
na wydeptaną ścieżkę prowadzącą na vzniesienie Luisy z piękną panora-
mą. Tam zobaczymy najciekawsze miejsce z całej trasy a mianowicie stary 
tron kamienny. O dacie powstania nie ma wątpliwości – na oparciu jest 
wyryty napis LUISEN HÖHE i data 1892 przypominająca dzień 6 maja, 
dzień sześćdziesiątych urodzin byłej właścicielki majątku vrchlabskiego 
i marszowskiego obejmujących dwie trzecie czeskiej strony Karkonoszy 
Aloisii Czernin-Morzinovej. Nie wiemy czy w ogóle hrabina na wzniesienie 
z widokiem na jej dominium w ogóle się wybrała. Jeżeli tak, to zobaczyła 
stąd również część Dolnigo Dvora Luisino údolí, które już wówczas no-
siło jej imię. Później wrócimy pięćdziesiąt metrów na Drogę Wodociągo-
wą i po następnych pięciuset metrach wygodnego spaceru przez stary 
las górski skręcimy w prawo ku Leśnej budzie. Idąc prosto dotarlibyśmy 
do głównego ujęcia wody nad zanikłą Liščí boudą. Tylko bardzo krótko 
będziemy trzymali się żółtego szlaku turystycznego, by wkrótce skręcić 
w lewo na dolny odcinek Obrázkowej drogi. Dawniej chodziliśmy tutaj pr-
zez wysoki las, ale żadnych obrazków świętych czy innych na drzewach 
nie pamiętamy. Ścieżka zaprowadzi nas do ekofarmy Lesni bouda, której 
kuchnia z pewnością warta jest zapoznania się z nią.

Przez Vlčí jámę do čertovego Mlýna
Do Peca nie wrócimy najkrótszą drogą, ale tą najciekawszą. Siedemset 
metrów pójdzeimy żółtym szlakiem biegnącym po utwardzonej drodze 
zaopatrzeniowej nazwanej według leśniczego Hugo Vorreitha, który przy-
szedł w 1883 roku w wieku dwudziestu trzech lat do leśniczówki na Wiel-
kiej Plani do służby u hrabiny Aloisii. Na ostrym zakręcie skręcimy w lewo 
na wytyczoną trasę spacerową Vlčí jáma. Stara droga górska była przed 
stu laty najczęściej używaną drogą łączącą osady Zahrádky i Hnědý Vrch. 
W 1900 roku w obu osadach mieszkało stale 158 osób. Długo opusz-
czoną i bagnistą drogę bez mostów przez dwa rwące potoki w pięknym 
karze lodowcowym ożywiła w lipcu 2002 roku nowa trasa spacerowa. 
Naprawioną drogę czasami wykorzystają goście i miejsc roku owi, któ-
rych obecnie w obu osadach stale mieszka osiemnaścioro. Do karu lo-
dowcowego Vlčí jáma należą dwie samotnie stojące na bezludziu chałupy 
w Pecu. Na górze nad krawędzią stoi pierwotnie letnia buda gospodar-
zy Ettrichów z Zahrádek - Věncovka a na dole Čertův Mlýn. Na chałupę 
zwróci naszą uwagę czterojęzyczna tablica informacyjna. W 1772 roku 
gospdarował w niej Hans Georg Bönsch z chałupy Purkyně na Zahrád-
kach, którą tradycyjnie nazywano Vlčí jámy Braunkesselbaude, czyli buda 
w Jamie Brauna. Ale pobliski potok już wówczas nazywał się Vlčí. W cha-
łupie w styczniu 1866 roku przyszedł na świat Augustin Bradler. Według 
nazwiska pochodził ze starego rodu z majątku vrchlabskiego. Po przeję-
ciu gospodarstwa starał się ze swą żoną Brigittą z domu Dixovą na nieca-
łym hektarze łąki używić swych sześcioro dzieci. Na przełomie stuleci w 
Karkonoszach rozwinął się ożywiony handel serami górskimi. Ich rosnący 
eksport stwarzał wytwarzał zapotrzebowanie na opakowania. Ówczesne 
materiały nie oferowały wiele możliwości. Dlatego Augustin otworzył war-
sztat produkujący drewniane pudełka na sery. Z Vilczej jamy doprowad-
ził wykopanym rowem do chałupy wodę. Po napełnieniu małego stawku 
wypuszczał prąd wody żłobem ku chałupie na czterdzieści łopatek koła 
młyńskiego o średnicy dwóch i pół metra. Pas transmisyjny przenosił siłę 
koła młyńskiego na jeden zawieszony pionowo brzeszczot piły. Wszystko 
było wykonane wyłącznie z drzewa tradycyjnymi metodami cieśli. Więks-
za część urządzenia włącznie z kołem zębatym zachowała się w chałupie 
do dnia dzisiejszego. Pełny zbiornik wody dawał energię umożliwiającą 
dwie godziny pracy piły. Augustin Bradler pociął belki na cienkie deseczki, 
z których składał lekkie pudełka w formacie tej rozłożonej gazety. Za za-
robione pieniądze przebudował sztarą chałupę, na poddaszu wybudował 
pokoje dla gości. W sierpniu 1946 roku odjechał osiemdziesięcioletni 
Augustin Bradler z małżonką i dwoma córkami transportem do rosyjskiej 
strefy okupacyjnej pokonanych Niemiec. Skonfiskowany dom podobnie 
jak setki innych zyskały lasy państwowe. Dużym domem stojącym na bez-
ludziu nikt nie przejawiał zainteresowania. Na krótko je latem w 1947 roku 
wynajął zawodnik samochodowy z Pragi Zdeněk Pohl. Dopiero w roku 
1967 spustoszoną chałupę kupił od lasów państwowych i uratował pr-
zed zniszczeniem nasz ulubiony profesor na szkole leśniczej w Trutnovie 
Jindřich Vojtěchovský. Jego rodzina z niej korzysta do dnia dzisiejszego 
dlatego nie będziemy zakłócali ich spokoju. Trasa spacerowa nas pro-
wadzi przez narciarską trasę zjazdową Hnědý Vrch do kaplicy św. Barbary 
z niedokończoną odnową a po resztkach moreny lodowcowej dojdziemy 
do punktu wyjścia w osadzie Zielony Potok.

Hermannovy cesty
Ścieżka wokół Wzniesienia Luisy łączy przez góry Pec pod Śnieżką ze 
Stráżnym i Szpindlerowym Młynem a droga nazwana po jej mężu Her-
mannie łączy odległe miejsca Wielkiej Upy i Marszowa Górnego. Aloisie 
Morzinová przyszła na świat w 1832 roku w pałacu Morzinów w dzisiejszej 
ulicy Nerudowej jako siódme dziecko i ostatnie pokolenie Morzinów z Kar-
konoszy. Jej ród przyszedł do Vrchlabi po wojnie trzydziestoletniej z Aus-
trii a w linii męskiej wymarł w 1882 roku. Daltego po wyjściu za Hermanna 
Czernina, przedstawiciela prastarej szlachty czeskiej zwróciła się do ce-

sarza o zgodę do przyłączenia rodowego nazwiska Morzin do nazwiska 
Czernin. Cesarz Franciszek Josef I waraził oficjalnie zgodę na wyjątek 
dopiero ich synowi Rudolfowi po śmierci hrabiny w lipcu 1907 roku. To 
jednak nie zabroniło Aloisii używania obu nazwisk rodowych podobnie jak 
i podpisywania się nazwiskiem panienskim, czyli Luisa Czernin – Morzin. 
Hermann jako drugi syn nie odziedziczył rozległych majątków Czerninów 
w Czechach dlatego małżeństwo z bogatą i piękną Luisą było dla niego 
znakomitą partią. Jednak w sprawach zarządzania majątkiem decyzja 
była w rękach hrabiny. Ich wydrukowane tutaj portrety powstały jeszcze 
przed ślubem w Pradze w listopadzie 1853 roku. Imię Hermanna ma w 
Karkonoszach tylko jedna droga w dodatku obecnie inna niż w czasie jej 
powstania. Z wypożyczonym kluczem od zameczku leśnego Aichelburg 
w centrum informacyjnym Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką pójdziemy 
po trasie spacerowej Aichelburg z Wielkiej Upy przez Hlušiny, Valšovky 
na Wielkie Tippeltowe budy. Stąd wiedzie najlepiej zachowany odcinek 
pierwotnej Drogi Hermanna koło leśnego zameczku Aichelburg do Tem-
nego Dołu. Droga do zwożenia drzewa jak również na polowania powsta-
ła w latach 1886–1894 jako najdroższa budowa leśna tamtych czasów 
a prowadziła aż do punktu widokowego Huberta na torfowisku na Černej 
horze. Nie należy wierzyć oznaczeniu w dzisiejszych mapach. Chrzestne 
imię Czernina na skutek nieznajomości zostało zachowane na mapach tu-
rystycznych nawet w czasach komunizmu. Jednakże z uwagi na ówczesny 
zły stan pierwotnej drogi przesunięto drogę nową o setki metrów wyżej 
ku innej drodze wybudowanej dopiero po 1905 roku między Tippeltovy-
mi budami a Honzowym Potokiem przez Hlaholkę. Zachowana do dzisiaj 
i oznaczona część Hermannowej drogi na stromym zboczu Světlej hory 
jest najciekawszym dziełem drogowym w Karkonoszach wschodnich. By 
móc wybudować drogę o szerokości dwóch metrów, po której mogłyby 
jeździć sanie z drzewem musieli budowniczowie przygotować dwukrotnie 
szerszy kamienny fundament. Drogą Hermanna, którą wiedzie zielony 
szlak turystyczny można wrócić do Peca pod Śnieżką. 

Po Hermannie Czerninie z Chudenitz

nazywa się droga na Světlej horze.

Hrabinę Aloisię Czernin-Morzinovą upamiętnia punkt widokowy
Luisina vyhlídka na Liščí horze.
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NAJCZęśCIEJ OdWIEdZANE OdLudZIE
Na szczycie Śnieżki trudno uwierzyć, że jest miejscem przez większą część 
roku opustoszałym, bowiem najprawdopodobniej dotrzecie tutaj wgrupie. 
Szczyt zatłoczony zastaliśmy pięknego dnia 29 października 2011 roku. 
Wówczas na szczycie można było się doliczyć bez mała tysiąca gości, 
którzy przyszli ze strony czeskiej, ale głównie z polskiej strony gór. Pod-
czas prac budowlanych na szczycie wręcz przeciwnie byliśmy świadkami 
tego jak w listopadzie zostawała Śnieżka całymi dniami bez gości. Równie 
opustoszale wygląda wieczorami i rankami – przynajmniej dla obserwatora 
z zewnątrz. Na Śnieżce trwale zamieszkują trzy grupy mieszkańców, ale nikt 
spośród nich nie mieszka tu na stałe. Stosują sztafetowe pobyty polegające 
na tym, że ludzie przekazują sobie miejsce pracy i łóżko. Z trzech obiektów 
nie wychodzą często na zewnątrz – tylko wtedy kiedy pracownik kolejki lino-
wej mierzy siłę wiatru ręcznym ombrometrem. Meteorolog wychodzi na ta-
ras górny by skontrolować urządzenia a pracownik poczty czeskiej sprząta 
taras. Kontrast pomiędzy Śnieżką pełną turystów a górą bez ludzi wzmacnia 
pozasezonowy rytm, lecz głównie surowy klimat. Wokół kaplicy św. Wawr-
zyńca gdzie kiedy indziej na Sylwestra oczekują północy dziesiątki turystów 
tym razem zupełnie sami ostatniego dnia 2006 roku pełzaliśmy ze wstydem 
na czworaka. Wichura nie pozwalała nam się wyprostować i z wdzięcznoś-
cią skorzystaliśmy z zaproszenia Petra Skrbka starszego, który nam otwor-
zył drzwi pierwotnej placówki pocztowej.

Właściciele bud
Pierwszy mieszkaniec szczytu Śnieżki Siebenhaar prowadził od roku 1818 
schronisko z restauracją w odświęconej kaplicy św. Wawrzyńca. W okrągłej 
części miał wyszynk a prycze dla dziesięciu osób oddzielały tylko zasłony. 
W drewnianej koji sypiał gospodarz schroniska. Lepsze warunki personel 
znalazł dopiero w pierwszej Pruskiej budzie z 1850 rpoku. Czeską i Pruską 
budę z restauracjami i noclegami aż dla trzystu osób prowadziły przez sie-
demdziesiąt lat trzy pokolenia „Koppenwirtów” Pohlów. Z nimi mieszkał tu 
zawsze od maja do września co najmniej pięćdziesięcioosobowy personel 
(także VV 26/2006). A ponieważ pokoje były przeznaczone dla gości –ob-
sługa spała w komórkach. I sam właściciel musiał się zadowolić małym po-
mieszczeniem w Pruskiej budzie. Założyciel firmy Friedrich Pohl w sierpniu 
1886 roku na szczycie Śnieżki zmarł. Jego wnuk Heinrich Pohl przejął po 
dobrze sobie radzącym ojcu Emilu obie budy w maju 1922 roku. Od urodze-
nia miał uszkodzony staw biodrowy dlatego zawsze na początku maja wyje-
chał powozem do schroniska Śląski Dom skąd Drogą Jubileuszową wchod-
ził na szczyt. Zostawał tutaj z małżonką aż do końca sezonu. Ich dzieci Hans 
i Christa chodziły w Karpaczu do szkoły a rodziców na Śnieżce odwiedzały 
przede wszystkim w czasie wakacji. Hans Pohl podobnie jak ojciec, dziadek 
i pradziadek na szczyt się przeprowadził. Od roku 1960, kiedy z nowej oj-
czyzny w Erfurcie mógł po raz pierwszy przyjechać w Karkonosze, raz na 
rok przez pięćdziesiąt lat z małżonką Ingrid tu się wspinał. Po raz ostatni 
wjechał z Peca na szczyt kolejką linową 25 maja 2009 roku. W zeszłym roku 

nam podczas oglądania budowy dolnej stacji kolejki linowej obiecał nam, że 
zaraz po uruchomieniu kabinowej kolejki linowej przyjedzie. Siedem tygodni 
później ostatni Pohl ze Śnieżki zmarł. Dzisiaj goście na szczycie noclegów 
nie znajdą. W schronisku polskim i w placówce Poczty Czeskiej sypiają wy-
łącznie pracownicy obu obiektów.

Meteorolodzy
Gospodarz schroniska w kapliczce zaczął na prośbę Śląskiego Towarzyst-
wa Kulturalnego zapisywać pogodę na Śnieżce już od roku 1824. Od lata 
1860 roku zapisy były kontynuowane w nowej Pruskiej Budzie. Od roku 
1880 robił to już kwalifikowany meteorolog. Warunki pracy oraz mieszkalne 
uległy wyraźnej poprawie po otwarciu stacji meteorologicznej w 1900 roku. 
Kierownik Królewskiego pruskiego obserwatorium meteorologicznego 
Ludwig Schwarz mieszkał z rodziną od września 1901 roku trzydzieści 
dwa lata na górnym piętrze dwukondygnacyjnego domku przylepionego do 
wysokiej wieży. O obecności stałych mieszkańców informowały wówczas 
głównie wietrzone pierzyny na płocie. Najmniej jedna z córek z siedmior-
ga dzieci urodziła się Schwarzom bezpośrednio na szczycie Śnieżki i jest 
tym samym jedynym urzędowo potwierdzonym rodakiem ze Śnieżki. Nowe 
schronisko polskie z 1976 roku należy do Instytutu meteorologii i gospodar-
ki wodnej. Restaurację prowadzą dzierżawcy, którzy w zimie tu i nocują a w 
lecie dziesięcioosobowy zespół pracowników wieczorem zjeżdża do Kar-
pacza. Meteorolodzy pracują w dziewięciodniowych turnusach a ciągłość 
zapisu obserwowanych danych zabezpiecza zawsze minimalnie trzech 
pracowników. Ani najdłużej pracujący na Śnieżce Jurek Plich w ciągu trzy-
dziestupięcioletniej pracy na Śnieżce nie przeżył tak dramatycznych chwil 
jak jego koledzy z 15 na 16 marca 2009 roku. W ciągu dwóch miesięcy 
na wszystkich obiektach na Śnieżce wytworzyło się kilkumetrowa warstwa 
lodu jakiej tutaj nikt jeszcze po 1945 roku nie widział. Kaplica zmieniła się 
w wielką kulę, nowa placówka pocztowa w lodowy prostopadłościan z jedy-
nym wykutym w lodzie okienkiem a wszystkie trzy dyski Polskiego schronis-
ka były zagrożone wagą potężnych kilkumetrowych bloków lodowych ster-
czących z zachodnich ścian budynku nad przepaść. Z konstrukcji obiektu 
wydobywały się dziwne dźwięki w związku z czym zorganizowano ewaku-
ację pracowników restauracji. Urządzenia obsługiwali tylko dwaj meteoro-
lodzy, którzy poznali, że zagrożenie jest poważne. Dzwonili do Karpacza 
do kierownika Piotra Krzaczkowskiego, który wydał rozkaz do opuszczenia 
schroniska. Zadzwonił do Petra Skrbka młodszego do Peca a ten z powro-
tem obsłudze kolejki linowej do dyspozytorni. Kiedy im pracownik kolejki 
Roman Střelec w wichurze otwierał drzwi górnej stacji byli meteorolodzy 
wyczerpani pod względem psychicznym. Po paru godzinach górny dysk 
Polskiego schroniska się rozłamał a burza wtargnęła do środka. Ale ani wó-
wczas pomiary nie zostały przerwane. 

Pracownicy kolejki linowej
Kolejnych sztafetowych mieszkańców na szczycie Śnieżki przybyło w listo-
padzie 1949 roku w związku z otwarciem odcinka górnego kolejki linowej. 
W ciągu sześćdziesięciu trzech lat istnienia kolejki było zatrudnionych przy 
jej obsłudze bez mała trzystu pracowników. Większość z nich przesypiała 
na Śnieżce. Niektórzy spędzili tu wiele miesięcy, bowiem na stacji górnej 
są zawsze dwaj dyżurni pracownicy i w nocy. Zmiany mają po dwóch dni-
ach i dwóch nocach. Ich turnus na szczycie trwa cztery tygodnie. Potem 
się wymienią z kolegami ze stacji dolnej lub środkowej. Od 22 lutego 2014 
roku jeździ nowa kolejka linowa ażna szczyt Śnieżki. Podobnie jak goście w 
kabinach tak i pracownicy kolejki mają lepsze zaplecze w przebudowanej 
stacji górnej. Z okna sypialni widzą to, co my na jednej z trzech kamer inter-
netowych www.humlnet.cz. Tylko te kamery zakłócają niezwykły charakter 
i nastrój tego miejsca po opuszczeniu go przez ostatnich turystów pieszo 
bądź kolejką. Przy jasnym bezchmurnym zachodzie słońca i doświadczony 
kolejarz chętnie będzie się przyglądał z rampy kolejki dramatycznej grze 
świateł nad horyzontem Karkonoszy zachodnich. Takie chwile ma podob-
nie jak jego sąsiedzi z placówki pocztowej czy stacji meteorologicznej wy-
łącznie dla siebie.

www.pecpodsnezkou.cz 

Pierwsi mieszkańcy Śnieżki mieszkali w kaplicy,
jak pokazuje grafika z 1840 roku.

Z TuRYSTYCZNYM BILETEM
W REGIONIE POd śNIEżKą
Jeszcze przed planowaniem aktywnego programu letnich wy-
praw w celu poznawania Karkonoszy wschodnich proszę się za-
poznać z wygodami, które są dla gości przygotowane od 31 maja 
do 28 października 2014 roku. Jako zachętę do dłuższego poby-
tu, w czasie którego można zdążyć poznać nie tylko nową kolejkę 
linową na Śnieżkę TourResort Černá Hora - Śnieżka z partnerami 
przygotował bilety turystyczne TourPAS z szeregiem udogodnień. 
W maju, czerwcu, wrześniu i październiku w czasie weekendów 
i świąt a w czasie wakacji codziennie jeździ między Pecem pod 
Śnieżką i Janskimi Łaźniami znany i sprawdzony TourBUS. Wy-
raźnym udogodnieniem dla posiadaczy aktualnego TouPASu jest 
prawo do bezpłatnego i nieograniczonego korzystania z autobu-
su turystycznego. Można więc wielokrotnie jeździć na dowolnym 
odcinku w zależności od wybranego programu i to razem z ro-
werem. Pasażerowie bez biletu turystycznego płacą 50 koron za każdy 
przejazd. TourPAS można kupić na dolnej stacji kolejki linowej Černo-
horský Express w Janskich Łaźniach, Hnědý Vrch w Pecu, Portášky w 
Wielkiej Upie a w roku bieżącym jako nowość również w Centrum Infor-
macyjnym Veselý výlet (Wesoła Wyprawa) w Pecu i Temnym Dole a także 
w Centrum Informacji Turista w Pecu. Cena dla dorosłego jest 550 koron 
plus 50 koron kaucji zwrotnej za kartę z chipem. Pieniądze zwróci każdy 
z wymienionych punktów sprzedaży oraz automaty przy wszystkich trzech 
kolejkach linowych. W chwili kupna karta zostaje uaktywniona i jest ważna 
przez dziesięć dni. Dlatego na pewno się opłaci przy przedłużonym wee-
kendzie, tygodniowym urlopie lub powtórnych cotygodniowych wizytach 
weekendowych w dolinie Upy. W TourPAS-ie ma każdy posiadacz ważny 
bilet w obie strony na trzy kolejki linowe, czyli na Černohorský Express, 
Hnědý Vrch i Portášky. Jazdy można kombinować stosownie do trasy wy-
cieczki. Można na przykład wjechać trzy razy na Czerną Horę, dwa razy 
zjechać z Hniedego Vrchu a z wycieczki na Śnieżkę wrócić w dolinę ko-
lejką linową Portášky. Można również wybrać wariant TourPAS+ za 850 
koron dla dorosłych, w którym jest również obustronny bilet na nową kolej-
kę linową na Śnieżkę. Przy takim rozwiązaniu już tylko na tej kolejce gość 
zaoszczędzi 90 koron. TourPAS jednak nie można kupić w kasie kolejki 
linowej na Śnieżkę. W przypadku biletów rodzinnych został zachowany wy-
próbowany model znany z zimowych skipasów SkiResortu ČERNÁ HORA 
– PEC. 

Dzieci do lat pięciu mają TourPAS za darmo, starsze płacą połowę 
ceny. Goście zakwaterowani w Pecu pod Śnieżką z Kartą Gościa mają 
dodatkową dziesięcioprocentową zniżkę. 

Każdy TourPAS ma również trzy jazdy na cieszącej się wielkim za-
interesowaniem trasie bobslejowej w Relaxparku w Pecu, trzy wstępy 
do kąpieliska w Trutnowie oraz nieograniczony wstęp na wieżę widokową 
na Hniedym Vrchu. Jako nowość służy również jako karta upoważniająca 
do zniżki w małpich gajach, wypożyczalniach hulajnóg i rowerów, na mini-
golf, wystawy, do wellness a nawet na jazdę na poniku. Przy zwiedzaniu 
ZOO w mieście Dvůr Králové prawo do 10% zniżki nie zanika ani przy wie-
lokrotnym wstępie. A przejazd autobusem po safari jest w takim przypadku 
za darmo. Im więcej ofert gość wykorzysta tym większą wartość nominal-
ną ma jego karta (może być aż dwa razy wyższa niż kupna cena). 

Połączenie pięciu siedzib
Nie jest istotne w którym miejscu zaczniemy nasz spacer trasą okrężną 
z TourPASem umożliwiającym w ciągu jednego dnia przejść i przejechać 
ciekawe i nie jeden raz polecane przez Veselý výlet miejsca w pięciu his-
torycznych centrach regionu Karkonoszy wschodnich. Zacząć możemy 
na przykład w Pecu skąd TourBUSem zjedziemy do Wielkiej Upy. Kolejką 
linową Portášky wyjedziemy na Hoferovy budy i ponieważ jeździ co pół 
godziny, jest dosyć czasu by obejrzeć historyczne centrum z kościołem 
Najświęńtszej Trójcy i starym cmentarzem. Do Spalonego Młyna zejdzie-

my po drodze Pěnkavčí cesta oferującej piękne widoki z uroczym Lwim 
Dołem i Szymowymi chałupami po prawej stronie. Z najniżej połozonego 
miejsca Malej Upy przejdziemy wygodnie zielonym szlakiem biegnącym 
po drodze Emmina cesta na zboczu Długiego Grzbietu do osady Stara 
Hora. Historyczna dróżka z paru miejscami widokowymi na głęboką dolinę 
Małej Upy nosi imię małżonki Rudolfa Czernin-Morzina. Do Temnego Dołu 
schodzimy koło źródełka z cudowną wodą niebieskim szlakiem prowad-
zącym drogą krzyżową z kapliczką św. Anny w połowie jej długości. Na pr-
zystanku autobusów Veselý výlet lub Marszow Górny Most wsiądziemy 
do TourBUS-u jadącego do Janskich Łaźni. Czernohorskim Expressem 
wjedziemy na Czerną Horę na najwyższy punkt naszej dzisiejszej wypra-
wy. Jeżeli pogoda na to pozwoli wejdziemy jeszcze na wieżę widokową 
Panorama by następnie tradycyjną trasą przez Václavák zejść na Lucziny. 
Do Peca nie wrócimy wprost po asfaltowej szosie, ale zielonym szlakiem 
turystycznym, który nas zaprowadzi nad Zahradkami do budy Lesni bou-
da. Stamtąd pójdziemy w kierunku Liščí hory, ale po paru metrach skręci-
my w prawo na wygodną drogę leśną prowadzącą do górnej stacji kolejki 
linowej Hnědý Vrch. Jeszcze przed zjechaniem wejdziemy na najwyższą 
wieżę widokową w Karkonoszach, z której ujrzymy większą część naszej 
dzisiejszej trasy okrężnej, którą właśnie zamknęliśmy. Całą opisaną trasę 
można pokonać i z przejazdami autobusem na rowerze górskim. Jedynie 
stromą drogę krzyżową w Temnym Dole objedziemy przez Dolne Lyseczy-
ny do Marszowa Górnego. Po drodze można było skorzystać z kilku dob-
rych miejsc do spożycia jakiegoś posiłku. 

Razem z TourPAS-em otrzymamy praktyczny folder składany z wy-
kazem wygodnych ofert razem z polecanymi trasami turystycznymi i ro-
werowymi nawiązującymi na trasy kolejek linowych i na linię autobusu 
turystycznego. Po wyczerpaniu kredytu na kolejki linowe warto wykorzy-
stać TourBUS na przykład po to, by łatwiej i szybciej dostać się do restu-
racji na obiad, czy na wystawę, do sklepu lub kawiarni w sąsiedniej miej-
scowości bez martwienia się tym,co zrobić z samochodem. 

TourResort Černá Hora – Sněžka, organizuje spółka Mega Plus s.r.o., 
Janské Lázně čp. 265, Kod Poczt. 542 25, tel.: 499 875 152, Pec pod 
Sněžkou tel. 499 736 375, e-mail: megaplus@megaplus.cz, www.skire-
sort.cz, www.tourresort.cz. 

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

Kolejka linowa Hnědý Vrch
Jeździ co pół godziny od 9:00 do 17:00 z wyjątkiem 12:30.

Kolejka linowa Portášky
Jeździ co pół godziny od 8:00 do 18:00 z wyjątkiem 12:30.
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Antonín Tichý  JANSKé LáZNě

NA BEZLudZIu POd LASEM
Podobnie jak i w przeszłości ani dzisiejsi goście uzdrowiska nie przyjeżdżają 
do Janskich Łaźni po to, by zdobywać szczyty górskie,ale przede wszystkim 
po to, by się leczyć. Ale zawsze w ich programach pobytu znalazło się miejsce 
na spacery po bliskiej okolicy. Właściciele niektórych chałup na niezbyt odle-
głych odludziach uświadomili sobie już w XIX wieku, że mogą zamożniejszym 
gościom zaoferować atrakcyjny cel ich spacerów nawet w prostych warun-
kach. Wręcz przeciwnie ludzie z miasta odbierali gospodarstwa górali jako 
szalenie egzotyczne zjawisko. Podobnie jak my odbieramy niektóre zachowa-
ne zakątki z farmami w odległych kątach Europy. Z gospodarzy wkrótce stali 
się właściciele restauracji na łonie natury, których idylliczną atmosferę pod-
kreślało pasące się bydło. Urok pewnego stopnia odizolowania od pełnego 
ruchu centrum uzdrowiska jest dodatkowo wzmacniany otaczającą przyrodą 
i poczuciem bezpieczeństwa płynącego z częściowej niezależności żywnoś-
ciowej. A poza tym to hobby mogłoby przynosić więcej i łatwiej zarobionych 
pieniędzy. I to nie tylko właścicielom, lecz również –z naszego dzisiejszego 
punktu widzenia – niezwykle licznemu personelowi. Niektóre obiekty zwią-
zane z restauracjami zagrodowymi możemy poznać i dzisiaj. Liczne jednak w 
następstwie przerwania tradycji lub zmiany zapotrzebowania zanikły, ale ku 
wszystkim prowadzą wygodne szerokie drogi. W licznych drukowanych pr-
zewodnikach po uzdrowiskach i ich okolicach może sobie wybrać stosownie 
do kondycji fizycznej , stanu portmonetki i własnego usposobienia.

Szwajcarski dwór
Dla elegancko ubranych panów w lakierkach i żądnych tańca damom po krót-
kim spacerze Lasem Promenadowym poprzecinanym siecią ścieżek i dró-
żek z ławeczkami zachęcającymi do odpoczynku otwierał swe podwoje 
już w ostatniej dekadzie XIX wieku gościnny Szwajcarski Dwór z regularną 
żywą muzyką i parkietem do tańca pod koronami drzew. Leśne koncerty 
uzdrowiskowej orkiestry zawodowej cieszyły się wówczas taką samą popular-
nością jaką cieszą się dzisiaj koncerty organizowane przed Kolumnadą w cen-
trum miasta. Odbywały się tutaj już od początku XX wieku regularne koncerty 
wtorkowe podczas kiedy piątki były zarezerwowane dla koncertów w Dolinie 
Rudolfa. Panowie dyrygenci Müller, Heyda i Macudziński – tak jak chronolo-
gicznie po sobie dyrygowali występami dwudziestodwu osobowej orkiestry. 
Bez względu na fakt do kogo należał Szwajcarski Dwór dysponujący zaledwie 
czterema pokojami gościnnymi: czy właścicielowi Janskich Łaźni przedsiębi-
orcy Georgowi Steffanowi z Hostinnego, gminie czy uzdrowiskowej spółce 
akcjowej – zawsze był zarządzany przez dzierżawcę. Ci we własnym interesie 
starali się, by miał dobrą koniunkturę i opinię jakiej po z gruntu odnowionym 
i przebudowanym obiekcie mało kto by się dzisiaj spodziewał. 

dolina Rudolfa
Po przeciwnej stronie na końcu Doliny Rudolfa otworzył wkrótce po wizycie 
austriackiego następcy tronu księcia Rudolfa w roku 1876 restaurację wyci-
eczkową o podobnym profilu przedsiębiorczy fabrykant ze Svobody Prosper 
Piette Rivage. Było to kolejne z jego niezliczonych przedsięwzięć, których 

celem było uaktywnienie ruchu turystycznego w całych Karkonoszach. Ulu-
biony „Rudolfsthal” spłonął w 1918 roku doszczętnie. Na jego miejscu były 
aż do drugiej wojny światowej korty tenisowe a następnie plac ćwiczeń dla 
młodzieży. Dzisiaj znajduje się tutaj areał nowoczesnego zakładu lecznic-
zego Vesna wybudowanego przez włoskich budowniczych z Milana w latach 
1979–1981. 

Punkt widokowy Zlata vyhlídka i Janská bouda
Z Doliny Rudolfa goście w lepszej kondycji przedłużyli sobie spacer o pół 
godziny marszu wzdłuż potoka przez las na wzniesienie Ladiga do dzisiej-
szej Janskiej budy. Emerytowany gajowy z majątku Klugova w Rudniku Franz 
Fries na łące na szczycie wzniesienia pośrodku Złotego Grzbietu na wyso-
kości 755 m n.p.m. wybudował obok restauracji prostą drewnianą wieżę 
widokową, z której otwierają się widoki w głąb kraju ze szczytami Kumburk, 
Tábor i Kozakov na horyzoncie. Podobnie jak pobliska Zlatá vyhlídka, gdzie 
gospodarz Wenzel Donth już około 1880 roku wybudował razem z chałupą 
i punkt widokowy kamienny z lunetą chroniony balustradą metalową. Jego 
syn Wincenc dobudował w 1910 roku dużą salę taneczną. Zlata vyhlidka 
cieszyła się znakomitym renome i za następnego właściciela zięcia Dontha 
Gottlieba Nožičky . Aż do końca pierwszej wojny światowej kiedy przybyła 
dobudówka z dwudziestoma ogrzewanymi pokojami, gospoda nazywała się 
po jej założycielu Donthova buda. Ostatni z jej gospodarzy Bóža Nožička, ak-
tywny członek karkonoskiego Pogotowia Górskiego mieszkający w domku 
obok przed wyprowadzeniem się do Niemiec pod koniec lat sześćdziesiątych 
zeszłego wieku był zatrudniony w ČSD na kolejce linowej na Czerną Horę. To 
już na Złotej vyhlidce gospodarowali związkowcy z zakładów skórzanych An-
tonina Zápotockiego w Jaromierzu. Ale ani oni przychodzących gości nie wy-
ganiali. I autor tekstu tam przy dźwiękach amatorskiego zespołu z bliskiego 
Rudnika odtańczył na wieczorkach towarzyskich nie jedno nieporadne tango.

Hofmannova buda
Grzbietem pokrytym lasem można dojść do kolejnej enklawy z typowym 
zabudowaniem gospodarczym noszącym nazwę według nazwiska pierwot-
nego właściciela, który jednocześnie był starostą samorządu od roku 1873 
samodzielnej gminy Czerna Hora. Był nim Wenzel Hofmann. Nie chcianym 
paradoksem jest fakt, że dzisiaj najczęściej używa się wariant Hoffmanno-
va, który jest dokładnie odwrotnym wariantem pierwotnego nazwiska. Obiekt 
znajduje się w strategicznym punkcie na zboczu Czarnej Góry na przełęczy 
między Janskimi Łaźniami a Czernym Dołem i jest wymieniane już w 1781 
roku. Przytulną gospodę stylową z charakterystycznym piecem kaflowym 
założył tutaj w 1889 roku po przejęciu budy Johann Erlebach, którego rod-
zina miała ją w swym posiadaniu aż do roku 1945. Również on był przez 30 
lat szanowanym starostą Czarnej Hory. Kiedy zmarł w wieku sześćdziesięciu 
ośmiu lat w 1923 roku, przejął jego funkcję syn Lambert a po nim wnuk tego 
samego imienia. Ten w mundurze wehrmachtu zniknął w wirze drugiej wojny 
światowej w 1943 roku gdzieś w Rumunii. Jego dzieci Lambert i Kristina ra-
zem z matką Hertą byli wysiedleni do Bawarii. Hofmannova buda została jako 

jedyna z restauracji wycieczkowych z krótkimi tylko przerwami stale otwartą 
do dnia dzisiejszego. I dlatego też jest jedną z najbardziej znanych restauracji 
Karkonoskich z oryginalnym wnętrzem i dobrą kuchnią. Antonia Maixnerowa 
już dziewięć lat w czasie sezonu codziennie od 10:00 do 20:00 godziny pr-
zygotowuje czeskie posiłki takie jak na przykład pieczeń z dzika na ciemnym 
piwie i jałowcu, gulasz z dzika lub rzadkie kolano jagnięce z rusztu na ziołach. 
Ze słodkich dań goście wybierają poza klasycznymi knedlami jagodowymi 
i truskawkowymi i pucharów z lodami przede wszystkim knedle z powidłmi 
z sosem waniliowym posypane makiem i stokrotkami. Latem jak za dawnych 
czasów goście siedzą przy stołach pod gołym niebem i tylko pasących się 
wokół krów już nie ma. 

Ludvíkova buda
Z pewnością nikogo nie zaskoczyło, że restaurator z „Hoffmanki” gorąco po-
lecał gościom restaurcję brata Ludvika na pobliskiej drodze promenadowej 
do osady Czrna Hora. Ludvikova lub także Erlebachova buda nie była żadną 
chałupką, ale nowoczesnym, w czasie budowy w 1905 roku, całodrewnia-
nym hotelem górskim wyposażonym odpowiadającym ówczesnym warunkom 
komfortem. Kiedy „góry należały do pracujących” służyła buda pod nazwą 
Výšina do wypoczynku pracowników ČKD Praha. W tym czasie lokalną atrak-
cją był oswojony jeleń Honza, który żrał siano w Partyzánkach – najtańszych 
papierosach na rynku – razem z opakowaniem. Dzisiaj nad głowami gości 
Ludvikowej budy szumią ośmiosobowe gondole Czernohorskiego expressu. 
Obszerna restauracja na parterze drewnianego domu jest czynna w sezonie 
codziennie od 11:00 do co najmniej 20:00. Oferuje dania gotowe i na zamó-
wienie z jadłospisu. 

Modrokamenná buda
Równe miejsce na zboczu Světlej Hory ze skałami Modrych kamieni i Harfy, 
z którymi związana jest nie jedna legenda wykorzystał w latach osiemdzie-
siątych XIX wieku młynarz czernogórski Franz Braun z młyna na Czernohor-
skim potoku, by wybudować restaurację jako cel wycieczek w kształcie nie 
rzucającej się w oczy Braunowej budy. Dla rozweselenia gości służyła również 
za czasów następnego właściciela Vilema Lauera wstawiona do lokalu me-
chaniczna skrzynia grająca na drobne monety. W 1918 roku przyszedł nowy 
właściciel Alfred Jeschke, syn restauratora z hotelu U klauzy a po matce Si-
doni potomek wpływowego starosty Janskich Łaźni Wenzela Starka. Między 
wojnami pod nową nazwą przebudowana Modrokamenna buda zapisała jako 
ulubione miejsce odpoczynku narciarzy i turystów letnich poruszających się 
po popularnej trasie T-weg. Znakomitych placków z jagodami z domową bitą 
śmietaną oferowanych przez uśmiechniętą korpulentną karczmarkę Andulkę 
Jeschke mało kto sobie odmówił. Również dzisiaj pośrodku lasu oferują w 
Modrokamennej budzie jagodowe specjały a stoły pod gołym niebem zachę-
cają do odpoczynku rowerzystów, turystów i gości z uzdrowiska. Dzieci mogą 
bawić się w ogródku jordanowskim i biegać po lesie podczas kiedy rodzice 
mogą się raczyć dobrze wychłodzonym piwem lub gorącą czekoladą. Dzie-
ci zadowolą się i lodami na patyku. W czasie wakacji restauracja jest czynna 

codziennie od 11:00 do 23:00. Jesienią w zależności od pogody w czasie 
weekendów. 
Fikcyjna trasa okrężna po restauracjach służących jako cel spacerów goś-
ci uzdrowiskowych nie jest ściśle wytyczona i do każdego odludzia wiedzie 
jakaś droga lub drogi tak, że spacery można dowolnie kombinować i łączyć 
mając pewność, że powrót z uwagi na ukształtowanie terenu będzie zawsze 
łatwiejszy, bowiem pójdzie się z górki w kierunku centrum Janskich Łaźni. 
Fakt ten pociągnął za sobą powstanie szeregu zimowych tras zjazdowych 
na sankach. Takich odludzi w sąsiedztwie uzdrowiska było znacznie więcej, 
ale wspinanie się na Zinneckerove budy, na Małe i Wielkie Pardubickie, po-
dobnie jak i na Zrcadlovki lub aż na szczyt Czernej Hory do Sokolskiej budy 
lub Czernej budy lub do Horskiego hotelu wymagało już znacznego wysiłku 
fizycznego, z którego większość wygodnych gości uzdrowiska rezygnowa-
ła zwłaszcza po wybudowaniu kabinowej kolejki linowej w 1928 roku. Ale 
ani dzisiaj na pewno nikomu nie zaszkodzi na chwilę zapomnieć o adrenali-
nowych sportach, o telewizji, o internecie i telefonach komórkowych by prze-
nieść się do czasów, kiedy ludzie dostonie poruszali się po wydeptanych dró-
żkach do ulubionych restauracji na odludnych miejscach. Cuda przecież ist-
nieją! Być może będziemy zaskoczeni miłą i przytulną atmosferą, smacznym 
poczęstunkiem za dobrą cenę i sympatyczną obsługą jak w owych czasach. 

droga Rudolfova cesta
Od budy Modrokamenna bouda wiedzie bez dużej różnicy wysokości wgodna 
droga zwana Rudolfową cestą łącząca Janskie Łaźnie z Marszowem Górnym 
i Temnym Dołem. Jeszcze przed tym przy Czernohorskim potoku oddziela się 
dróżka do doliny Klausovy dół zwana Luisiną cestą silnie poniszczona zeszło-
roczną powodzią. Drogę kazała wybudować hrabina Aloisia Czernin-Morzino-
wa. Rudolfova cesta już ponad sto lat nosi imię jej najstarszego syna. Rudolf 
przejął obowiązki zarządzania wielkim majątkiem karkonoskim po śmierci 
matki w lipcu 1907 roku i w majątkach Marszow i Vrchlabi radził sobie bardzo 
dobrze.Ciężkie czasy dla gospodarki szlachty nastały aż za jego syna Rudolfa 
juniora a zwłaszcza wnuka Jaromíra. Ich imionami żadnej karkonoskiej drogi 
nie nazwano. Na fotografii jest Rudolf Czernin-Morzin ze swą jedyną siostrą 
Philippiną po mężu Buquoy na wiosennej przejażdżce w 1914 roku. 

Szwajcarski dwór, 1928. Wzniesienie Ladigova výšina, 1927. Hofmannova buda, 1927.

Droga Rudolfova cesta niesie imię hrabiego Czernin-Morzina. 
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HORNí MARšOV

dOM NA OdLudZIu REISSOVE dOMKI
Marszow, Alberzyce i Lyseczyny są wsiami łanowymi założonymi już w śred-
niowieczu. Do połowy XVI wieku były ostatnimi terenami zamieszkanymi przed 
dziewiczą puszczą. Łany miały tradycyjną strukturę: zabudowania stały na dole 
przy toku wodnym lub przy drodze głównej a na zboczach okolicznych wznie-
sień ku Rýchorom, ku Světlej horze, ku Grzbietowi Długiemu i Alberzyckiemu 
wznosiłąy się pola, łąki a na górze chłopskie lasy. Ani na najdłuższych łanach 
nie powstawały chałupy w górnych partiach. Wyjątkiem są Reissove domki i je-
szcze wyżej położone Krausove budy. Oba odległe miejsca administracyjnie 
należały do Marszowa III, który w momencie powstania miał siedem łanów 
na Zimowej stronie pod Světlą horą a dwa łany po przeciwnej Letniej stronie 
na zboczach Rýchor. Pierwszy łan Zimowej strony należał do majątku Marszow 
i gospdarowała na nim marszowska parafia. W 1568 roku powstał na nim pier-
wszy kościół z cmentarzem, później plebania a w końcu i stara szkoła. Drugi 
łan według najstarszych zapisów należał do rodziny Reissów. Zamiast ich gos-
podarstwa stoi dzisiaj ulubiona restauracja Na Kopečku. Łan ciągnie się od br-
zegu rzeki Upy a jego drugi koniec leży w odległości trzech kilometrów nad 
Temnym Dolem w najwyższym miejscu osady Honzův Potok. Łany sąsiadów 
ulegały stopniowo podziałowi między więcej właścicieli tak że na przykład za-
łożyciele Krausowych Bud z rodziny Krausa mieli przy pierwszym naniesieniu 
majątków do mapy katastralnej w 1841 roku łąki i pola tylko w jednym łanie, ale 
rozsiane na dwudziestu pięciu miejscach. Lasem w górnej części dzielili się 
z rodziną Missbergerów, Kühnelów i Hofmannów. Granicę między majątkiem 
tych gospodarzy a lasami cesarskimi tworzyła droga biegnąca po warstwicy 
od Krausowych bud do Modrych kamieni. Reissowie przyszli do doliny Upy 
już podczas średniowiecznej kolonizacji i nie jest jedną z rodzin alpejskich za-
siedlających Karkonosze dopiero po 1566 roku. W Marszowie III jedynie Rei-
ssowie utrzymali cały łan w swojej rodzinie chociaż w 1727 roku został na pół 
rozdzielony między dwie linie rodowe. Franz Reiss urodzony w 1697 roku je-
szcze gospodarował na całym łanie od rzeki aż po Světlą horę i być może już 
wówczas miał w połowie drogi stodoły lub letnie budy. Jego syn Franz urodzony 
w 1727 roku już na jedynym równym miejscu wybudował dom Reissowe domki. 
Imię chrzestne Franz dziedziczono w rodzinie co najmniej dwieście pięćdziesiąt 
lat aż do przymusowego odejścia po drugiej wojnie światowej. Siedemnastolet-
ni Franz Rteiss odjechał do Bawarii wraz z matką Marią ostatnim transportem 
z powiatu Trutnov w listopadzie 1946 roku. Jego ojciec rzecz jasna także Franz 
gospodarzemia na odludziu Reissowych domków zurzekł na korzyść młod-
szego brata Josefa i oddał się rzemiosłu cieśli. Zamiast starej chałupy rodzinie 
brata wybudował obszerny dom z mieszkalnym poddaszem – dzisiejszą cha-
łupę służącą rekreacji Pražačka. Franz pracował dla lokalnej firmy budowlanej 
Josef Capolago np. przy rekonstrukcji Luční budy. Przy naprawie młynówki 
ścieralni drewna w Marszowie zakaził się żółtaczką i wkrótce po zakończeniu 

wojny zmarł. Gospodarz Josef Reiss miał tylko dwie córki. Pomimo tego dzi-
siaj osiemdziesięciopięcio letni ostatni męski przedstawiciel rodu nie myśli, 
że to właśnie on by kontynuował długą tradycję gospodarowania ich rodu pod 
Světlą horą. Większość gruntów uprawnych pochłonął las i dziś już niewykor-
zystywane szkółki leśne. Dwie ponad dwieście lat stare lipy z całą pewnością 
zasadzili Reissowie a przy tym mało brakowało a jedno z najstarszych nazwisk 
karkonoskich mogło zaniknąć. Po 1945 roku miejscowi ludzie wprawdzie nadal 
chodzili na Reissowki, ale na mapach i w przewodnikach pierwotne nazwisko 
zastąpiono nową nazwą tutejszego obiektu Pražačka. Po 1989 roku na mapy 
i do świadomości gości wróciąy Reissowe domki.

Od lat sześćdziesiątych na odludziu Reissowe domki mieszkała rodzina Ce-
rvanova według tradycji zajmując się hodowlą bydła, nawożeniem i koszeniem 
łąk. Dzieci z nami chodziły do szkoły. O ich niezmiernie uciążliwej drodze do sz-
koły przypomnieliśmy sobie tylko wtedy, kiedy z uwagi na zbyt głęboki śnieg 
nie dotarły do szkoły. Dzisiaj by to miały dużo łatwiejsze. Reissowe i Krausowe 
budy z Marszowem Górnym łączy regularnie utrzymywana trasa narciarska. 
Wówczas chodziło się wyłącznie po żółtym szlaku, który jest najkrótszą i na-
jładniejszą drogą z centrum Marszowa Górnego na Reissowki i jeszcze wyżej 
na Krausowe Budy. W grudniu 1972 roku Cervanowa chałupa w ciągu dwóch 
godzin spłonęła. Tego popołudnia z Marszowa i z Temnego Dołu zbiegło się 
tutaj mnóstwo ludzi łącznie z nami. Ale na pomoc było za późno. A na wyrazach 
współczucia poszkodowanym nie zależało. Takich pożarów na odległych miej-
scach Karkonoszy bez udziału strażaków wybuchało bez liku. Dzisiaj w epo-
ce telefonów komórkowych i nowoczesnej techniki strażacy przyjadą w porę 
i mogą nieść pomoc nawet w odległych miejscach. Tak na przykład w zeszłym 
roku w grudniu na farmie u Sosnów na Valšowkach zaczęła płonąć belka w ko-
minie. Strażacy z Marszowa i Peca wyjechali na śniegu do wysokości tysiąca 
metrów w ciągu paru minut od ogłoszenia alarmu. Była to pierwsza akcja mar-
szowskiej cysterny a szybkość dojazdu uspokoiła mieszkańców Karkonoszy 
wschodnich nawet i tych zamieszkujących odległe zakątki. Spalonej chałupy 
na Reissowych domkach już nikt nie odnowił. Na jej miejscu stoi pasieka haj-
nego na emeryturze a także byłego zarządcy placówki pocztowej na Śnieżce 
Petra Skrbka. Tuż obok stoi czereśnia krucha, która dojrzewa chyba jako zupeł-
nie ostatnia w Karkonoszach dopiero na początku sierpnia. 

Jarmark Marszowski
Nie tylko ostatni rocznik jubileuszowy potwierdził, że Jarmark Marszowski opró-
cz oryginalnego programu oferuje przede wszystkim okazje do spotkań przyja-
ciół i znajomych, którzy inaczej by się nie spotkali. W sobotę 16 sierpnia o godz. 
10:30 jarmark zagai starosta Pavel Mrázek, potem goście zobaczą żywe obrazy 
z historii Marszowa w wykonaniu mieszkańców, teatr, usłyszą muzykę ludową, 

Latem 1925 roku przyszły po Drodze Rudolfa do Reissów dzieci z rodziny 
Jeschke z sąsiedniego odludnego miejsca Modrokamenná buda. 

Franz Reiss odwiedził w kwietniu Reissowe domki z chałupą, którą w 1930 
roku wybudował jego ojciec dla Josefa Reissa.

Dzieci akurat wyszły ze szkoły na główną ulicę w Marszowie Górnym w 1902 roku.

country, po raz pierwszy w Marszowie zagra ze swą kapelą tutejszy rodak i re-
gularny gość Jochen Weihrauch. Koncert główny zaplanowany jest na ósmą 
godzinę. Potem jeszcze będą grać dwa zespoły do tańca. Ostateczny program 
będzie dostępny od czerwca na stronach internetowych www.hornimarsov.cz.

HORNí MARšOV – OTWARTE MuZEuM 2014
Mottem tegorocznego spotkania przyjaciół Otwartego muzeum w dniac 12 i 13 
września jest hasło: „Niech odżyje główna ulica w Marszowie!”. Młodzi przed-
stawiciele teatru, artyści plastycy, muzykanci i ich przyjaciele zaprosili do wzię-
cia udziału w festiwalu działające w Marszowie stowarzyszenia, miejscowych 
przedsiębiorców i wszystkich chętnych by razem w historycznym duchu ożywili 
główną ulicę Josefa II od kościoła aż po most. Jeszcze się nie wie jak kto się 
za to weźmie i z jakim pomysłem przyjdzie, ale efekt na pewno będzie warty obe-
jrzenia. Z wyprzedzeniem prezentujemy naszą główną aleję. W pierwszej chału-
pie od Trutnowa bywały rogatki. Wszystkie powozy korzystające z dróg publicz-
nych utrzymywanych przez urząd starosty zmierzające do Alberzyc, Małej Upy 
i Peca musiały uiścić małą opłatę. Myto wybierali „Glocken Kühnelowie”, którzy 
poza przewoźnictwem przez dwa pokolenia opiekowali się zegarem kościelnym 
i dzwonami. Po nich naciąganie zegara przejął Richard Renner z sąsiedniej 
chałupy a po dwudziestoletniej przerwie Josef Missberger z Małej Uliczki. Te-
raz się opiekuje zegarem jego syn Josef. Przestrzeń przed kościołem w każdą 
niedzielę ożywała setkami parafian z Mrszowa, Alberzyc, Lyseczyn i Temnego 
Dołu. Po mszy zapełnili wszystkie marszowskie restauracje. Najbliższą była 
związana ze sklepem mięsnym restauracjA Josefa Pflugera w dzisiejszym skle-
pie U Pešků. W pierwszym zabytkowym domu po lewej stronie z winiarnią Nade 
Dnem miał od roku 1877 Johann Braun sklep z materiałami tekstylnymi i ga-
lanterią. My tu pamiętamy sklep obuwniczy, piekarnię ale przede wszystkim 
salon fotograficzny. Ivan Mašek i inni fotografowie wywoływali dla miejscowych 
i przyjezdnych fotografie ze ślubów, z zakończenia roku szkolnego, z wycieczki 
na Śnieżkę, z wczasów, balów oraz portrety na pierwszy dowód osobisty. W 
dzisiejszej restauracji Slunce mieścił się od 1903 roku z uwagi na sąsiedztwo 
szkoły sklep papierniczy Antona Kühnela. Po wojnie tu nasz dziadek Josef Kli-
meš wybudował pierwszą automatyczną piekarnię w okolicy, którą mu komuniś-
ci w 1949 roku zabrali. Mniejsza szkoła narodowa z 1883 roku i młodsza dolna 
szkoła miejska mają już dni swej sławy dawno za sobą. Przed czterdziestoma 
laty uczyło się z nami 230 dzieci z Marszowa Górnego, Peca, Wielkiej i Małej 
Upy, Alberzyc, Lyseczyn i Temnego Dołu. Do dzisiejszej nowoczesnej szkoły 
schowanej za kościołem nad rzekąUpą uczęszcza zaledwie osiemdziesięcioro 
dzieci. Ze szkołą są związane również dwie sąsiednie wille. Długoletni główny 
nauczyciel Berthold Wagner, który do zeszłego Bożego Narodzenia miał na rod-

zinnym grobowcu ulubioną rzeźbę ucznia z atelieru Emila Schwantnera, swoją 
willę wybudował w 1901 roku trochę dalej od głównej ulicy. Dlatego przed jego 
domem zmieścił się odsłonięty w październiku 1933 roku pomnik poświęcony 
pamięci siedemdziesięciu jeden mieszkańcom poległym w pierwszej wojnie 
światowej. Płyty metalowe z nazwiskami mężczyzn z Marszowa III i IV, Dolnych 
i Górnych Lyseczyn i Temnego Dolu po raz ostatni widziano w latach sześćdzie-
siątych w warsztacie miejscowej fabryki włókienniczej. Być może na Otwartym 
muzeum pojawią się ich papierowe kopie, na których zobaczycie, że najwięcej 
ofiar pochodziło z Temnego Dołu. To stąd pochodzili czterej żołnierze z rod-
ziny Jelinek. Większą willę pod szkołą dokończył w 1931 roku Egon Richter. 
Sześćdziesiąt lat w niej było przedszkole. Rodzinny domek z ordynacją nad 
górną szkołą dał wybudować dla swej rodziny pod koniec XIX wieku wówczas 
jedyny lekarz w całej dolinie Wenzel Lahmer.Duży dom stojący na przeciwko 
służy podobnie jak i w przeszłości jako mieszkalny. Na sąsiednim parkingu przy 
aptece stał dom drewniany z pracownią zegarmistrza i złotnika Josefa Efflera. 
Z powodu żydowskiego pochodzenia jego rodzinę naziści wymordowali. Dzi-
siejszy Dom Lekarski był kiedyś największym sklepem wielobranżowym w ca-
łym regionie. Długo sprzedawał tutaj lubiany Wenzel Fleischer. Na przeciwko w 
domu noclegowym Matýsek mieściła się kawiarnia Franze a potem jego syna 
Josefa Ullricha a nad nią pierwszy urząd pocztowy otwarty w chałupie drewni-
anej 1. lutego 1851 roku. Poczta dzisiejsza z lat trzydziestych jest przeciwnie 
pod byłą kawiarnią. Kierownikiem poczty i starostą był w Marszowie do 1889 
roku Karl Scholz a po nim syn Rudolf a następnie do grudnia 1925 roku córka 
Bertholda. Jego najstarszy syn prawnik Hans Scholz poległ w styczniu 1916 
roku w Czarnej Górze a jego nazwisko było w pierwszej linijce na marszowskim 
pomniku. Na przeciwko starej poczty powstał jeszcze przed pierwszą wojną 
światową sklep z materiałami Josefa Hofmanna, który się utrzymał aż do dzie-
więćdziesiątych lat. Dzisiaj jest tutaj sklep spożywczy z przedłużonym czasem 
otwarcia. W następnym domu po lewej stronie mieścił się chyba od roku 1920 
kiosk z wyrobami tytoniowymi. Rodzinny domek wybudowany na miejscu starej 
poczty już tutaj nie stoi. Został zburzony by było można poszerzyć główną ulicę 
na czteropasmową autostradę. Zamiast niego jest tutaj przystanek autobusów 
w kierunku na Pec. Z nieudaną przebudową głównej ulicy w roku 1980 łączy się 
główny motyw tegorocznego Otwartego Muzeum. Przy jednodniowym zwęże-
niu i ożywieniu pasów bocznych być może poznacie gabinet lekarski doktora 
Lahmera, metody nauczania kierownika szkoły Wagnera, budzik Państwu na-
prawi zegarmistrz Effler, piekarz Klimeš upiecze chleb „Marszowak”, kierownik 
poczty Scholz przybije pieczęcie na pocztówki, artykuły gospodarstwa domo-
wego sprzeda Fleischer. I na pewno nie zabraknie muzyki a kierowcy będą mu-
sieli uiścić myto. Więcej informacji podobnie jak i wspomnienia z poprzednich 
roczników można znaleźć na internetowych stronach www.otevrenemuzeum.cz 
i na facebooku. 
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MAŁA uPA

NAJSTARSZą dROGą NA śNIEżKę
Jeżeli należycie do regularnych gości miejscowości górskiej Mała Upa to bez 
wątpienia już parę razy zdobyliście szczyt Śnieżki trasą z najmniejszą różnicą 
wysokości do pokonania wiodącą z Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy) koło 
budy Jelenka a później przez Czarną Kopę. Nie tylko Wam chcemy tym razem 
zaprezentować ciekawą alternatywną całodzienną trasę okrężną, którą można 
spokojnie pokonać w ciągu ośmiu godzin nie rezygnując bynajmniej z obiadu 
czy dwóch przerw na kawę. Na Śnieżkę nie wybierzemy się wprost, ale pójdzi-
emy różnymi drogami również po drugiej stronie granicy. Z Przełęczy Okraj wie-
dzie czerwony szlak turystyczny wprost do Sowiej Przełęczy, ale ciekawszym 
rozwiązaniem jest biegnący granicą niebieski szlak turystyczny przez Kowarski 
Grzbiet. Znajdziemy go za miejscowym urzędem Małej Upy mieszczącym się w 
byłym Urzędzie Celnym. Po stromym podejściu odpoczniemy sobie na równi 
Kowarskiego Grzbietu. Tutejszy las niszczony w latach osiemdziesiątych zaniec-
zyszczonym powietrzem uległ przerzedzeniu, ale stopniowo dorastają już nowe 
drzewa. Ale jeszcze przez parę lat roztaczać się stąd będą piękne widoki. By ujr-
zeć pod nogami całą Kotlinę Jeleniogórską wraz z naszą przyszłą trasą musimy 
pośrodku grzbietu podejść pięćdziesiąt metrów wgłąb strony polskiej. Po lewej 
stronie widać centrum górskie Karkonoszy północnych Karpacz z ogromnym 
hotelem Gołębiewski. Nasza trasa wiedzie górną granicą miasta koło sterczą-
cej skoczni narciarskiej. Kolejnym ciekawym miejscem Kowarskiego Grzbietu 
jest Skalny Stół (Tabule). Poza widokiem Śnieżki warto przyjrzeć się samemu 
występowi skalnemu. Przed kilku laty jego ozdobą był najstarszy znak granicz-
ny w Karkonoszach z wyrzeźbioną datą 1665 (także VV 5/1994). Obecnie leży 
zwalony z całym blokiem skalnym na północnej stronie. Następnie schodzimy 
do Sowiej Przełęczy gdzie z lewej strony łączy się z naszą trasą droga biegną-
ca od osady Smrčí. Czarnym szlakiem schodzimy do Sowiej Doliny (w Polsce 
do oznaczania szlaków turystycznych poza czterema kolorami podstawowymi 
stosuje się również kolor czarny). Gwałtownie opadająca serpentynami dróżka 
kończy się na granicy polskiego parku narodowego. Zachowały się tutaj dwie 
unikatowe historyczne drogi, na których czerpaliśmy inspirację przy odnawianiu 
rzemiosła drogowego. W prawo wiedzie zupełnie zarośnięta wegetacją droga 
służąca pierwotnie do zwożenia drzewa z przykładną ścianą oporową i kam-
iennymi krawężnikami. My pójdziemy w dół po najlepiej zachowanej w Karko-
noszach tradycyjnej kamiennej drodze. Dzieło to wytrzymało co najmniej sto lat 
bez wyraźnego uszczerbku. Tylko wierzchnią warstwę ziemi wymyła woda. Za-
chowany fragment pomógł nam w 1994 roku w zrozumieniu sprawdzonej przez 
tysiąclecia metody wzmacniania drogi, którą używali niezależnie na sobie Rzy-
mianie, Inkowie oraz mieszkańcy Himalaji. Metody tej nauczyliśmy setki nowych 
pracowników drogowych pracujących obecnie z kamieniem naturalnym nie tylko 
w Karkonoszach. Przy dobrym świetle droga kamienna biegnąca Sowią Doliną 
bywa fotogeniczną. Pierwsze zabudowanie prastarej osady górniczej, hutniczej 
i drwali Wilczej Poręby jest typowym przykładem architektury północnej strony 
Karkonoszy. Zamiast drewnianych belek zachowany dom ma ściany zbudowa-
ne z granitowych kamieni różnej wielkości. Domów zbudowanych podobnym 
sposobem na swojej trasie wzdłuż szlaku zielonego ujrzymy jeszcze kilka. W 
osadzie rozmieszczone są plansze informacyjne z tekstem w języku czeskim 
i niemieckim. Na pewno zatrzymamy się przy planszy przed domem Fluchtburg, 

czyli Schronienie. W latach trzydziestych u pisarza Gerharta Pohla spotykali się 
przeciwnicy niemieckiego nazismu. Niektórzy prosto stąd uciekli Sowią Doliną 
do wolnej jeszcze wówczas Czechosłowacji. Późniejsze tragiczne losy pisarzy, 
dziennikarzy i naukowców podkreślają znaczenie tej wyjątkowej wysepki, gdzie 
spotykała się elita narodu niemieckiego z czystym sumieniem. Gerhart Pohl 
opuścił swój dom w specyficznych okolicznościach. Latem 1946 roku zorga-
nizował transport zwłok zmarłego przyjaciela, laureata Nagrody Nobla za litera-
turę Gerharta Hauptmanna z pobliskiego Jagniątkowa do Niemiec północnych 
a do Karkonoszy już nigdy nie wrócił. 

Nad sobą widzimy Kopę z górną stacją kolejki linowej, obok której będzie-
my później przechodzili. Na razie przekroczymy pokryte głazami koryto rzeczki 
Łomniczki, której źródła leżą na zboczu Snieżki i zajrzymy do oryginalnej budy 
górskiej przekształconej w nowoczesne centrum informacyjne Karkonoskiego 
Parku Narodowego. Na podłodze głównego pomieszczenia znajduje się geolo-
giczna mapa Karkonoszy poskładana z miejscowych skał. Przyjrzawszy się jej 
zrozumiemy dlaczego takich samych domów z granitu nie było można zbudować 
w Małej Upie. Prezentowane minerały z wyszlifowaną powierzchnią przypomi-
nają i po upływie stu lat ważne łożysko rud w Dolinie Sowiej. Piękne granaty 
pochodzą z łożyska w sąsiedztwie Kamiennego stołu, gdzie przed godziną się 
zatrzymaliśmy. Geologiczny rozwój Karkonoszy i stosunkowo niedawne dzia-
łanie lodowców ciekawym sposobem objaśniają prezentacje komputerowe. W 
domku laboranta mieści się ekspozycja o lecznictwie górskim ziołolecznictwie, 
ale naszą uwagę skupimy raczej na żywym ogrodzie botanicznym Karkonoszy 
na zewnątrz obiektu. Do piętnastu sekcji reprezentujących różne stanowiska 
Karkonoszy botanicy przenieśli sto gatunków ziół leczniczych z cennymi skal-
nicami ze Śnieżnych Kotłów, różencem górskim rosea lub malutką wierzbą 
ziołową włącznie. Wokół Centrum Informacyjnego wytyczona została trzykilo-
metrowa trasa edukacyjna. Dalej do Karpacza dojdziemy po zielonym szlaku tu-
rystycznym. Zabytkowy dom drewniany Irena z drewnianymi elementami dekora-
cyjnymi otacza dzisiaj odstraszający płot. Z nazwą Kaffebaude był kiedyś bardzo 
znanym celem wycieczek z Karpacza. Właściciel Carl Hampel był miłośnikiem 
staroci karkonoskich a siebie samego stylizował na staroświeckiego malarza. 
Pokoje gościnne z malowanymi meblami, kolekcją talerzy, ceramiki, obrazów, 
rzeźbionymi żyrandolami, starymi zegarami i instrumentami muzycznymi oraz 
pokój laboranta można już dzisiaj podziwiać tylko na licznych starych pocztów-
kach. Z kawą lub obiadem musimy poczekać aż do miasta Karpacz, do którego 
wejdziemy ulicą Leśną. Jeden z pierwszych domów po prawej stronie z poma-
rańczową fasadą był majątkiem właściciela Pruskiej i Czeskiej Budy na Śnież-
ce Heinricha Pohla. Trzykondygnacyjny budynek z wysokim dachem dwuspa-
dowym, masywnym wejściem granitowym i całym parkiem jest świadectwem 
sukcesu ekonomicznego właściciela hoteli na Śnieżce. Z małżonką Anne-Lise 
mieszkali tutaj tylko od października do kwietnia, ponieważ całe lato spędzali w 
budch na szczytach gór. Śnieżkę opuścili w maju 1945 roku a ten dom o dwa 
lata później. Szlak zielony zaprowadziłby nas aż do dolnej stacji kolejki linowej 
na Kopę, ale ciekawszym wariantem jest trasa wiodąca ulicą Olimpijską obok 
stuletniej skoczni narciarskiej. Jej rekord 94,5 m należy od 2004 roku do sła-
wnego Adama Małysza. Trochę wyżej stoi chyba najdłuższy budynek w Karko-
noszach – hotel Orlinek, była Teichmannowa buda. W miejscu prawej części 

przd pożarem w 1923 roku stała jedna z najstarszych bud górskich o ciekawej 
nazwie Rübezahl‘ s Schnurrbart baude, czyli Wąsy Liczyrzepy. Dopiero później 
hotel rozrósł się o kolejne restauracje, kawiarnie i pokoje dla 110 gości. Przed 
dolną stacją kolejki linowej na Kopę przuejdziemy koło parkingów i targowiska 
z typowym asortymentem pamiątek z drewna i wełny i charakterystycznym zapa-
chem pieczonych wędlin. Nie damy się skusić na jazdę kolejką linową. Zamiast 
tego wyruszymy szlakiem żółtym po uioszczeniu opłaty za wstęp do parku naro-
dowego. Po tej trasie wiodącej do Hampelowej budy wspinali się od XVII wieku 
goście pragnący dostać się na szczyt Śnieżki. Prawdopodobnie jest najstarszą 
drogą prowadzącą na Śnieżkę. Za chwilę po lewej stronie pojawi się wielki gra-
nitowy głaz narzutowy przyniesiony przez lodowiec.W górnej części głazu pe-
wien F.N. wyrzeźbił w 1925 roku gorala zwożącego gościa z Hampelowej budy 
na rogatych saniach. Tą drogą każdą zimą zjechały tysiące sani. Była również 
pierwszą przejezdną drogą dla powozów jadących do budy Obří bouda a tym 
samym główną trasą zaopatrzeniową dla Śnieżki. Zanieczyszczone powietrze 
i tutaj zniszczyło lasy otwierając ciekawe widoki jak na przykład na morenę polo-
dowcowego jeziora Wielki Staw lub na odsłonięte skały takie jak Pielgrzymi lub 
Słonecznik. Ważnym punktem całej naszej wyprawy jest Hampelowa Buda, któ-
rą Polacy – niezależnie od kontekstu historycznego – nazywają Strzechą Aka-
demicką. Nazwa pierwotna związana jest z nazwiskiem rodziny Hamplów gos-
podarzących na górnej granicy lasu na wysokości 1258 m n.p.m. w latách 1785 
- 1836. Ich głównym bogactwem były rozłegłe łąki umożliwiające hodowanie 
dziesiątek sztzk bydła. Od połowy XVII wieku buda służyłajako baza wypadowa 
dla wybierających się na szczyt Śnieżki. Od 1696 roku goście zapisywali swoje 
wrażenia do wydanej później drukiem najstarszej księgi gości. Przez całe wieki 
Hamplowa buda podobnie jak i niezbyt odległa buda Luční, była zwykłą chałupą 
z dachem czterospadowym. Pod koniec XIX wieku została przekształcona w 
efektowny i ciekawy pod względem rozwiązania architektonicznego hotel górski 
z płaskim zatrawnionym dachem podobnie jak w przypadku budy Petrova bou-
da. Do dzisiejszych rozmiarów ją rozbudowano już po 10 latach w 1906 roku. 
I potem miała wnętrza wyposażone malowanymi meblami, obszerną kolekcją 
talerzy jak również trofeami łowieckimi. Głowa łosia wsali głównej zachowała 
się do dnia dzisiejszego. Na szczyt grzbietu n ie będziemy się wspinać najkrót-
szą drogą, lecz żlebem Biały Jar, którym wiedzie szlak żółty po wybrukowanym 
chodniku. W marcu 1968 roku lawina zabiła tutaj 19 osób. Ta tragedia już chyba 
na zawsze zostanie smutnym rekordem karkonoskim. Zboczem Kopy dojdzeimy 
do górnej stacji kolejki linowej, by wraz z tymi, którzy z niej skorzystali dotrzeć 
koło schroniska Śląski Dom do podnóża Śnieżki. W zeszłym roku bezpośred-
nia droga na szczyt zwana cyk-cakiem została jako pierwsza po polskiej stronie 
zrekonstruowana tradycyjną technologią budownictwa drogowego. Po nasyce-
niu się pobytem na szczycie najwyższej góry w Czechach w drogę powrotną 
do Małej Upy wyruszymy po szlaku czerwonym biegnącym po Czarnym Grzbie-
cie. Chodnik naprawiony w latach 1998 – 2012 tradycyjną technologią można 
porównać z zabytkową drogą w Sowiej Dolinie poznaną na początku a naszej 
wyprawy. Bez wzmocnionej kamieniami powierzchni stromego chodnika z Czar-
nej Kopy powodnie ostatnich lat by bez wątpienia drogę zupełnie zniszczyły. 
Od zawsze otwartego schroniska Jelenka na Przełęcz Okraj nie pójdziemy wy-
żej wiodącym szlakiem czerwonym, lecz żółtym koło zanikłej Hübnerowej budy. 

Odludzie przy Mokrych jamach
Charakter Małej Upy z budami i chałupami rozproszonymi po enklawach łą-
kowych zmusza więszość tutejszych mieszkańców do częściowego życia 
na odludziu. Żółty szlak turystyczny podczas spaceru pomiędzy Jelenką a Pr-
zełęczą Okraj nas zaprowadzi do zanikłej Hübnerowej budy. Górna granica łąki 
w miejscu zwanym Mokre jamy była od 1815 roku przez całych sto lat miejscem 
z największym natężeniem ruchu w całej Małej Upie. W restauracji z żywą mzy-
ką pokrzykiwali bawiący się goście ze śląskiej strony gór, podawano tutaj wy-
szukane dania i węgierskie wina. Po założeniu nowego centrum miejscowości 
na pobliskiej Przełęczy Okraj (Pomezní boudy) znaczenie osamotnionej Hüb-
nerowej budy zmalało. Zupełnie zanikła ze względu na niedokończoną prze-
budowę po drugiej wojnie światowej. Dawną sławę budy przypomina jedynie 
równe miejsce ze starymi jesionami zamienione w cichy zakątek przyrody gór-
skiej. Zachowanym fragmentem jest również była szopa na siano przebudowa-
na przez rodzinę Jindřiški Daškowej w być może najmniejszą chałupkę w całej 
miejscowości. Po Hübnerowej budzie domek odziedziczył numer 50. Właścici-
ele do Małej Upy jeżdżą już od 1949 roku, ale pierwszy punkt zaczepienia w 
Czernej Wodzie po dziesięciu latach stracili. Nowy dom znaleźli na tym opusz-
czonym miejscu. W chałupce bez prądu bywają od maja do października a Jin-
dřiška Dašková o wrażeniach z życia na łonie przyrody górkiej czasami pisze 
na przykład do czasopisma Krakonoše „Bajki z Pomezek”, w których opowiada 
o swych sąsiadach, czyli o łasiczce, o włochatce, rodzinie sarniej, jeleniach, 
starym lisie zaglądającym im do okien lub stale krzyczącym derkaczu. Niektórzy 
traktują ją jako swoją i uciekają tylko wtedy, kiedy pojawią się turyści. W zeszłym 
roku Jindra Dašková zgłosiła zbocze pod chałupką do ankiety Miss łąka Karko-
noszy i razem zwyciężyły. Kiedy będziecie przechodzić tymi miejscami zwróćcie 
uwagę na kwitnące piękno i nie zakłócajcie spokoju mieszkańców chałupki ani 
ich przyjaciół schowanych w trawie. 

Więcej informacji o poszczególnych celach i akcjach oferuje Centrum Informacji 
w Górnej Małej Upie na Przełęczy Okraj gdzie również znajduje się stała ekspo-
zycja o historii Małej Upy. Poza tym goście mają do dyspozycji kantor, internet 
publiczny, bezpłatne podłączenie WIFI, wifi nadajnik dla aplikacji telefonów ko-
mórkowych – przewodnik po Karkonoszach, kopiarki z kolorowymi włącznie, 
informacje o noclegach, możliwość rezerwacji noclegów w Małej Upie, sprze-
daż map, książek,pamiątek i prezentów. Można tu również zamówić taksówkę, 
otrzymać kontakt na skibus albo na autobus dla większej grupy osób. Gmina w 
Centrum Informacji umieściła punkt wydawania poczty oferujący standardowe 
usługi pocztowe takie jak przyjmowanie i wydawanie przesyłek krajowych i za-
granicznych, przyjmowanie przekazów pocztowych i innych formularzy płatnic-
zych jak np. INKASO, sezonową sprzedaż gazet i czasopism.

Centrum Informacji Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy, Kod Pocztowy 
542 27, tel.: 00420 499 891 112, e-mail: info@malaupa.cz; czynne codzi-
ennie od 9:00 do 17:00 poza sezonem od 10:00 do 16:00. Znajomoóź języka 
niemieckiego i polskiego. www.malaupa.cz

Latem 1888 roku goście restauracji Pomezní bouda wyruszali
na Śnieżkę tą samą trasą jak my dzisiaj. 

Czeska buda na Śnieżce należała do Małej Upy, ale właściciel Heinrich Pohl 
w zimie mieszkał w tym domu w Karpaczu. 

Pierwotnie Hampelowa buda w 1889
roku służyła jako szałas i restauracja górska.

Z Hübnerowej budy w Mokrych jamach po wojnie zachowała
się tylko widoczna po lewej stronie szopa na siano.
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ŽACLéř

TRZY OdLudZIA NAd ŽACLéřEM
By zrozumieć ciężkie życie górali w XX wieku wybierzemy się najpierw 
do najładniejszych miejsc Żaclerza bunkru piechoty czechosłowackich 
umocnień budowanych przed drugą wojną światową. Po jedynej wybeto-
nowanej części z dwunastu planowanych w ogromnym forcie Stachelberg 
oprowadzą nas wtajemniczeni członkowie i współpracownicy stowarzysze-
nia o tej samej nazwie. Powiedzą jak przebiegała budowa w latach 1937-
38 w trudnej sytuacji politycznej w jakiej znalazła się Czechosłowacja, 
a która doprowadziła do zajęcia pogranicza przez hitlerowskie Niemcy pr-
zed siedewmdziesięcioma siedmioma laty. Muzeum czynne jest od 10:00 
do 17:00 w maju i wrześniu w czasie weekendów, w czerwcu od czwartka 
do niedzieli a w czasie wakacji codziennie oprócz poniedziałków. A pod 
koniec sezonu w październiku w każdą sobotę (www.stachelberg.cz). Z pr-
zełęczy przy szosie między miejscowościami Babí a Żaclerz wyruszymy 
czerwonym szlakiem zwanym Drogą Braci Čapków (dwóch słynnych posta-
ci czeskiej literatury i malarstwa), którzy za krytykowanie nazizmu zapłacili 
życiem. Miniemy inne bunkry betonowe i wewjdziemy do Verniřovic – miejsc 
gdzie ponad czterysta lat była osada, ale w efekcie wydarzeń 1938 roku 
i następnej wojny zanikła. Podobnie jak w Sklenarzowicach po drugiej stro-
nie Rýchor i tutaj wojska saperskie po wysiedleniu mieszkańcóww sierpniu 
1946 roku zburzyły wszystkich piętnaście gospodarstw. 

Rýchorský dvůr
Wejdziemy do lasu założonego na gruntach rolnych osadników vernirzowic-
kich i po chwili zielona tabliczka zwróci nam uwagę, żpe znajdujemy się w 
drugiej strefie parku narodowego. Siedemset metrów w lewo w gęstych za-
roślach ukrywają się ruiny pierwszego z trzech rychorskich odludzi. Długo 
miały tylko niemieckie nazwy Rehorhvorwerk, Weiselt i Weichelt - dzisiaj 
przyporządkowaliśmy im nazwy Rychorski Dwór, Śnieżne Domki i Przy Ry-
chorskim Krzyżu. Wszystkie trzy leżą prawie tysiąc metrów nad poziomem 
morza. Rychorski Dwór był własnością właścicieli majątku a później bogat-
szym rolnikom. Południowe zbocza, żyźniejsza gleba ale przede wszystkim 
rozległe grunty gwarantowały im wyższe plony ziemniaków, zbóż, lnu i siana 
niż sąsiadom na wschodnich zbnoczach Rychor. Ostatni gospodarz Franz 
Zieris miał aż dwie pary koni - z drugą parą pracował syn, który jednak nie 
wrócił z wojny. Pomimo tego, że administracyjnie miejsce należało do miej-
scowości Rychory z własną szkołą, tutejsze dzieci chodziły do sąsiednich 
Sklenarzowic skąd Zierisowie pochodzili. Głównie w zimie mieszkańcy trud-
no się tutaj dostawali. Może dlatego opuszczone domy w 1945 roku żołnier-
ze zburzyli. Rezerwat Dworski Las, jak dawniej nazywano pierwszą strefę 
parku narodowego zawdzięcza dziwacznie pokręcone buki gospodarzom 
z Rychorskiego Dworu. Wyganiali na wypas w liściastym lesie bydło a regu-
larne ogryzanie świeżych gałązek ukształtowało cenioną przez fotografów 
„puszczę”. 

śnieżne domki
Żółtym szlakiem dojdziemy do enklawy łąkowej Śnieżne Domki, gdzie 
z pierwotnych czterech domów zachowały się tylko dwa. Stąd jest naj-
lepszy widok na zamel żaclerski sterczący z gęstwiny lasów. Całe stulecia 
patrzyli na siebie ponad doliną Śnieżnego potoku zamożni właściciele ma-
jątku z najbiedniejszymi gospodarzami z Rychor. Josef Renner przyszedł 
na świat w czerwcu 1858 roku na Klinowych budach a w wieku lat czterd-
ziestu z małżonką Marią i córką Anną przeprowadzili się z bardziej surowych 
warunków do małej chałupy pośrodku Śnieżnych Domków. W 1906 roku 
ich jedyna córka wyszła za Franza Rennera z Klinowej budy, który dla wła-
ściciela budy Emila Pohla nosił zaopatrzenie na Śnieżkę. Ich takie same 
nazwiska Renner były w części majątku vrchlabskiego nazwiskami bardzo 
rozpowszechnionymi. W sierpniu 1915 roku rodzinie sąsiadów Bajerowym 
na Śnieżnych Domkach spłonęła chałupa. Prawdopodobnie ze względu 
na smutny los Josefa Baiera w pierwszej wojnie światowej nie została od-
budowana. Dokładnie po upłynięciu pięciu lat w sierpniu 1920 roku piorun 
uderzył w dom Franza Rennera ze strychem pełnym świeżego siana. Z ma-
jątku uratowali tylko zwierzęta gospodarcze. Do zimy Rennerowie zbudowali 
nowoczesną chałupę z mieszkalnym strychem, ale nie na swym pogorze-
lisku, lecz na opuszczonym miejscu Baierów. Tam stoi z nazwą Hlaholka 
do dnia dzisiejszego. Franz Renner miał z Anną trzy córki, po jej przedwcze-
snej śmierci ożenił się w 1923 roku młodszą Francziskę, która mu urodziła 
jeszcze dwa syny. Z uwagi na nich nie musiał po wojnie opuścić republikę, 
bowiem obaj synowie dwudziestoletni Ernst i osiemnastoletni Manfred na-
dawali się do pracy w kopalniach żaclerskich. Pomimo tego ostatních loka-
torów Śnieżnych Domków przeprowadzono do mniejszego domu w osadzie 
Rychory. Grupa krzewów przed drugą z zachowanych chałupą wskazuje 
na fundamenty zanikłego domu. Do tej chałupy wprowadziła się pochodzą-
ca z Klinowych Bud Maria, starsza siostra Franza Rennera, która w 1901 r. 
wyszła za Josefa Zierysa. Mieli już jedenaścioro dzieci kiedy ich chałupa 
nad ranem 12 lipca 1924 roku spłonęła a górale i tym razem uratowali tyl-
ko zwierzęta hodowlane. Z ogłoszonej zbiórki i ubezpieczenia Zierysowie 
wybudowali jeszcze przed przyjściem zimy nowy dom, który jednak po ich 
przymusowym wyprowadzeniu się spustoszał i w roku 1960 jako niepotr-
zebny został zburzony.

Przy Rychorskim krzyżu
Szlak żółty poprowadzi nas przez las aż do punktu widokowego z panoramą 
Śnieżki. Dom rodziny Braunów jest stąd widoczny jako biały obiekt po pra-
wej stronie. Johann Braun wżenił się do gospodarstwa przy Rychorskim Kr-
zyżu w 1891 roku z chałupy nr 1 w dolinie Latovo údoli w Małej Upie. Jego 
pradziad Christof Braun gospodarzył w XVIII wieku na Środkowym Výsluní 
w Wielkiej Upie. Pokolenia Braunów miały swój świat gospdarstwa leśnego, 
gdzie według słów Johanna zajmowały ich myśl troski o dach nad głową, 
ciepło, pracę i zdrowie. Polityką się nie interesowali apomimo tego wspo-
sób zasadniczy zmieniła im życie. Franz Braun jedyny syn Johanna jedyny 

syn Franz Braun wrócił do domu z Syberii pieszo z niewoli rosyjskiej po pier-
wszej wojnie światowej dopiero w 1920 roku. Zanim przejął na Rychorach 
gospodarstwo wyszkolił się na cieślę. W chałupie został z rodzicami , siost-
ra Hermina wyszła za mąż do Lyseczyn a Marie na drugą stronę grzbietu 
do Niedamirowa. Z małżonką Anną wychoali czterech synów. Otta i Helmut 
byli bliźniakami, średni Franz jako jedyny jeszcze żyje. Najmłodszy Manfred 
urodził się w czasie drugiej wojny światowej. Z uwagi na wiek Franz Braun 
ani jego synowie nie zostali powołani do broni tak, że ciężkie czasy na nich 
przyszły dopiero po kapitulacji Niemiec. Jako tania siła robocza w żacler-
skich kopalniach węgla mogli zostać na Rychorach. Latem 1945 roku Otta 
i Helmut podjęli pracę w kopalni. Po trzech latach dołączył do nich również 
Franz, który pracował na przodku na najtrudniejszym odcinku zaledwie mie-
siąc po ukończeniu siedemnastego roku życia. Věra Kalábová sprzedawa-
ła w owych latach w małym sklepie w Bobrze i wspomina jak gospodynie 
z Rychor na zakupach prosiły o starszy chleb. Kosztował tylesamoco nowy, 
ale mężczyźni i dzieci tak szybko go nie zjedli. Niemcom bowiem potrącali 
dwadzieścia procent z wypłaty i mieli mniejszy przydział kartek żywnoś-
ciowych. Gospodarz Franz Braun musiał pełnić podczas wojny i później 
do 1953 roku wysokie jak na górskie warunki dostawy masła, jaj, zbóż i lnu. 
Dla rodziny zostawały katzoflei maślanka. Jego chłopcy na całodzienną pra-
cę w kopalni dostawali tylko chleb z twarogiem domowym. Droga od Ry-
chorskiego Krzyża do kopalni szybkim marszem trwała godzinę, powrotna 
droga półtorę godziny. Jeszcze z sąsiadem Johann em Tammem przeszli 
lasem koło już zamkniętej szkoły, stopniowo dołączali si<ądo nich bracia 
Rennerowie ze Śnieżnych Domków, Herfried Pasler, niżej przy Ozonie Fer-
dinand Kuhn, Walter Bönsch, Josef Kammel, Rudolf Heinzel i inni. Kobiety 
wychodziły do fabryki włókienniczej o piętnaście minut później, bowiem 
była bliżej a w zimie miały już wydeptaną drogę. Wszyscy chodzili przez pr-
zeciwległy grzbiet koło w tym roku odnowionego Białego Krzyża – schod-
zili ze wzgórza Pohla dziś zielonym szlakiem do fabryki porcelany, w której 
o 5:45 wyła syrena.To już górnicy musieli być na drodze, aby zdążyli przy-
jść w porę na początek zmiany o szóstej. Braunowie sześć razy w tygodniu 
chodzili do Żaclerza a w niedzielę na drugą stronę do Marszowa na mszę. 
Według starszego podziału należeli do tutejszej parafii. Długie przemars-
ze iom nie przeszkadzały - ponoć to były rzadkie chwile, kiedy nie musieli 
pracować. Najdłużej, piętnaście lat chodził z Rychor na szachtę Otta Braun 
dopóki się nie przeprowadził w 1960 roku na osiedle górnicze skąd chod-
ził do kopali aż do emerytury. Rodzice prowadzili gospodarstwo do jesieni 
1963 roku, kiedy przenieśli się do Żaclerza. Tym samym po wielu stuleciach 
zanikło tradycyjne gospodarowanie na Rychorach. Otto za odludziem tęsk-
nił. Kto zawitał w te kąty Rychor w ciągu ostatních dwudziestu lat bez wątpie-
nia spotkał Ottę Brauna na nartach, pieszo lub na rowerze jak prawie codzi-
ennie wspinał się pod górę. Latem przesiadywał na progu rodzinnej chałupy 
i z łezką w oku spoglądał na osadę pod sobą skąd już dawno zniknęli ws-
zyscy jego sąsiedzi. Ojciec Franz Braun uratował wielką łąkę nad Suchym 
Dołem przed zaleśnieniem. W latach pięćdziesiątych namówił leśników, by 

mu ją zostawili do gospodarowania na niej. Dzięki temu jest stąd piękny wi-
dok na Śnieżkę. Przez parę lat na łące pasło się szkockie górskie bydło. 
Otta te „potwory kudłate“ jak je nazywał batrdzo lubił. Nosił im twarde rogali-
ki i suchy chleb i najprawdopodobniej przypominał sobie własne krowy. Dy-
rekcja KRNAP jesienią 2010 roku program hodowli skończyła a „potwory“ 
przewiozła w inne miejsce. Otta Braun potem w lutym zmarł. Jego brat Franz 
Braun nauczył się mówić po czesku w Małych Svatoniowicach, kiedy jesz-
cze musiał przed ukończeniem piętnastego roku życia pracować w fabryce 
włókienniczej. Sąsiad Bohner łapał pierwsze czeskie słowa na szachcie 
i zasłynął odzywką: „Ten brata od ta słońce, co mieć nocna zmiana“ kiedy 
nie mógł sobie przypomnieć jak się powie po czesku księżyc. Tydzień przed 
Bożym Narodzeniem 1948 roku zaraz po wyjechaniu z szachty Franz Braun 
w lampiarni oddawał swój numer 505 gdzie go zatrzymali dwaj policjanci. 
Bez słowa wyjaśnienia spędził noc zamknięty w komisariacie a wcześnie 
rano z jeszcze jednym rówieśnikiem został wsadzony do pociągu do Pragi. 
Dwóch chłopców przez cały czas strzegło dwóch uzbrojonych policjan-
tów. Między dworcem Masaryka a Wilsona prowadzili ich jak złoczyńców. 
Wówczas Franz z ostatniej chałupy po raz pierwszy zawitał do stolicy. Przy 
przesiadce koło Ostrova już wiedział, że jadą do Jachymowa. Eskorta ich 
przekazała bez słowa do ogrodzonego obozu kopalni uranu. W pokoju byli 
sami młodzi Niemcy. Wkrótce przybyli między nimi więźniowie polityczni 
prześladowani komunistycznym režimem. Franz bez jedynego słowa wyja-
śnienia poznał wszystkie uranowe szachty noszące często absurdalne na-
zwy historyczne takie jak Zgoda, Równość czy Klement. W 1945 roku trzej 
bracia poszli do wojska, Otta i Helmut do kopalni do batalionów pomocnic-
zych, gdzie przynajmniej za ciężką pracę dostali parę groszy. Najmłodszy 
brat miał służbę najlżejszą, ale pomimo tego w wojsku zmarł. Franz ciążko 
pracował w jednostce saperów za żołd 68 koron. Podczas kiedy synowie 
praskich przedsiębiorców płakali jemu wydawało się w porównaniu z ko-
palniami Jachymowa, że jest w sanatorium. W jednostce spotkal Hartman-
na Hampela z Upy, w kuchni służyli Herbert i Wolfgang Bergerowie z Peca 
tak, że po długim czasie Franz przytył nieco. Do chałupy na Rychorach już 
nie wrócił. W 1959 roku wreszcie opuścił kopalnie uranu i do rokuz 1974 
pracował w kopalni w Żaclerzu. Z uwagi na krzemicę płuc sużył już tylko 
do 1991 roku na powierzchni a później do grudnia 2001 roku oprowadzał 
gości po kopalni. Franz z powodu ironii losu i historycznych komplikacji 
zamiast pracować jako gospodarz na pięknych Rychorach spędził prawie 
pięćdziesiąt lat pod ziemią jako górnik. 

Od Rychorskiego Krzyża dojdziemy do Rychorskiej budy a potem się 
musimy zdecydować czy wrócić przez Stachelberg szlakiem czerwonym pr-
zez Dworski las czy też pójść szlakiem zielonym koło Hubertuski do Żacler-
za. 

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

www.zacler.cz

Dokończona w 1920 roku chałupa Franza Rennera. Rodak ze Śnieżnych Domków Ernst Renner. Otto Braun przy rodzinnej chałupie na Rýchorách. Franz Braun zamiast gospodarowania pracował w kopalniach.
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LESNí BOudA 
Jedna z najbardziej znanych karkonoskich samotni z górskim gospodar-
stwem położona jest na wysokości 1104 m n.p.m. na granicy Černego 
Dolu (5 km) i Peca pod Śnieżką (3 km). Lesní Bouda oferuje noclegi ró-
żnej kategorii, od turystycznej po apartamenty z kompletnym wyposaże-
niem. Czynne przez cały niemal rok, przez cały dzień otwarte schronisko 
odwiedzają narciarze biegowi i zjazdowi, którzy bez trudu dojeżdżają tu 
spod górnej stacji kolejki Hnědý Vrch. W lecie zaś docierają tu rowerzyści 
i piesi turyści, którzy często przy tej okazji odwiedzają wieżę widokową 
na Hnědym Vrchu. Jadąc przez Dolní Dvůr można też do Lesní Boudy do-
jechać autobusem – możliwość dla seniorów lub dzieci wybierających się 
na zieloną szkołę. Koło schroniska znajduje się letni basen i plenerowy 
„whirlpool“ z pięknymi widokami. W zimie boisko do siatkówki zmienia 
się w najwyżej położone lodowisko w Czechach. Właściciele schroniska 
przed laty wznowili tradycyjną dla Karkonoszy hodowlę zwierząt gospo-
darczych, cała produkcja gospodarcza przeznaczona jest tylko na potr-
zeby tutejszej restauracji. Jako pierwsi na terenie II strefy ochrony parku 
narodowego zdobyli certyfikat gospodarstwa BIO. Na okolicznych łąkach 
w lecie pasie się stado owiec i kóz. Pod okiem gospodarzy dzieci mogą 
zajrzeć do obory, nie wolno im tylko karmić zwierząt. W lecie gospodyni, 
Markéta Kreiplová z rodziną, zaprasza do posiedzenia na przyzbie domu, 
z której podziwiać można piękne widoki na góry i pasące się zwierzęta. 
W niedawno odnowionej stylowej restauracji można coś dla siebie wy-
brać z ciekawej oferty typowych lokalnych potraw, można też spróbować 
produktów z koziego mleka. Jednak główną atrakcją są własne wyroby 
z jagnięciny i baraniny jak na przykład befsztyki, mielone kotlety, szaszłyk 
z jagnięcego mięsa z sosem śliwkowym, mięso z sosem orzechowym lub 
jabłecznym lub z ziołami górskimi. W jadłospisie są tradycyjne dania kar-
konoskie takie jak kyselo (zupa przypominające żurek), sejkory, bandora 
z kozim serem, kozi ser z fasolami i bekonem z rusztu z kwaśną śmieta-
ną i borówkami, kromka chleba drwala z kozim twarogiem, czosnkiem 
i świeżymi ziołami. Ser kozi podaje się i w sałatkach, ale kupić go sobie 
do domu nie można.
Schronisko Lesní bouda jest doskonałym miejscem dla wszystkich nar-
ciarzy. Do znanej trasy zjazdowej Zahrádky w SkiResorcie Pec jest tylko 
czterysta metrów. Obok schroniska biegnie Karkonoska droga narciar-
ska i główna trasa wypadowa na szczyty prowadząca przez Liščí horę. 
Do okrężnych tras do biegania na nartach na Černej i Světlej horze jest 
to przez Lučiny tylko dwadzieścia minut jazdy na nartach. 

Lesní Bouda, choć leży na terenie Peca pod Śnieżką, to adres ma: 
Černý Důl čp. 187, PSČ 543 44, tel., fax: 00420 499 896 343, kom.: 
602 148 099, e-mail: info@lesnibouda.cz, www.lesnibouda.cz, kor-
zystne ceny, mówimy też po niemiecku.

WELLNESS HOTEL BOudA MáMA
Vladimír Nikl przekształcił zwykłe schronisko w hotel czterogwiazdkowy 
zachowując przydomek górski. Po unowocześnieniu pokoi i restauracji 
w pierwotnej drewnianej części budynku przybył hotel trzygwiazdkowy 
rozszerzony później o dobudowaną część czterogwiazdkową. Z restau-
racją i zapleczem sportowym nowy obiekt jest połączony podziemnym 
przejściem. Wszystkie pomieszczenia są dla niepalących i mają dostęp 
do szybkiego internetu. Do obiektu z dobrze wyposażonymi pokojami i 
apartamentami wchodzi się oddzielnym wejściem, przy którym znajduje 
się przechowalnia nart z szafami i suszarkami butów. Wellnessowy pro-
gram tworzy głównie piękny basen z kontraprądem, wanna z masażem 
podwodnym i studio masażowe. Dla gości przygotowana jest część relak-
sacyjna z absolutnym spokojem i czterema różnymi saunami: tradycyjną 
fińską, solną, niskotemperaturową i ziołową. Przybędzie jeszcze turecka 
i procedury w gorącej łaźni. Nowością dla gości jest łaźnia Kneippa. Po 
wychłodnięciu można wziąć prysznic z masażem. Sportowe wyposaże-
nie hotelu oferuje boisko do squashu, ping pong, siłownię z siedmioma 
urządzeniami z kołem na spinning i stopperem włącznie. Boisko pod go-
łym niebem pozwala grać w tenisa, siatkówkę, siatkówkę nożną a w zimie 
zmienia się w popularne lodowisko odwiedzane przez gości z szerokiej 
okolicy. Inną zabawą jest trasa zjazdowa bowlingu czy bilard. Najmniejsze 
pociechy zabawią się w kąciku zabaw dla dzieci. Goście mieszkający w 
hotelu mają aż dwa wejścia do wellnessu i części sportowej za darmo. 
Kuchnia nastawiona jest głównie na czeskie dania oferuje również kilka 
lżejszych dań i karkonoskie specjalności. Restauracja jest dostępna i dla 
gości z zewnątrz, z czego korzystają głównie klienci kolejki linowej na 
Śnieżkę. Czterojęzyczny bogaty jadłospis obejmuje również ciastka do 
kawy, puchary owocowe i zestawy podwieczorkowe. W każdy czwartek 
zewnętrzna altanka ożywa: piecze się w niej na ruszcie udziec marynowa-
ny. Toczy się tu oryginalny Pilsner i Gambrinus. Hotelova piwnica z winami 
zaopatruje się w winiarstwie Pavlov – Bohemia sekt i Habánské sklepy. Do 
restaurcji przylega sala kongresowa zdolna pomieścić aż sześćdziesiąt 
osób. Po wąskiej drodze wiodącej ku budzie wjeżdżają wyłącznie pojazdy 
hotelu kierowane przez zawodowego kierowcę. Goście parkują w dolinie 
w dwudziestu dwóch garażach należących do hotelu i na własnym parkin-
gu. Na górę do hotelu wozi je hotelowy mikrobus jeżdżcy co dwadzieścia 
minut podobnie jak i do areału narciarskiego. W przypadku pobytu sześ-
ciodniowego  i dłuższego  w pensjonacie  w pokoju 3* lub w hotelu w 
pokoju 4* każdy dorosły otrzyma bilet na nową kolejkę linową na Śnieżkę. 
Oferta nie obejmuje przypadków, kiedy należność jest regulowana czeka-
mi oraz kiedy zamówienie jest realizowane przez pośrednika.

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

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

RICHTEROVY BOudY 
Wysoko nad miastem Pec pod Śnieżką przy głównej drodze na grzbie-
ty gór stoi n wysokości 1206 m n.p.m. jedno z najlepeij wyposażonych 
schronisk wysokogórskich. Nowoczesny obiekt oferuje 105 miejsc 
noclegowych spośród których 29 znajduje się w sąsiedniej Ćervenej 
boudzie. Więcej niż jedna trzeci pokoi ma własną łazienkę, pokoje dwu-, 
trzy-,cztero- i pięcioosobowe służą przede wszystkim potrzebom wyci-
eczek szkolnych. Pokoje te mają umywalki. Do dyspozycji gości jest win-
da i jeden pokój dla osób na wózku, sauna i siłownia. Obiekt ma własne 
wielofunkcyjne boisko dla dzieci, w zimie dwa wyciągi narciarskie i utr-
zymywane treningowe trasy zjazdowe (ośle łączki). Schronisku oferuje 
internetowe podłączenie WIFI, salę szkoleniową, kącik dla dzieci i restau-
rację. Goście mogą przez cały dzień korzystać z restauracji i wybierać 
z bogatej oferty napojów i dań. Kuchnia specjalizuje się w starych trady-
cyjnych daniach czeskich, sałatek jarzynowych, knedle jagodowa, naleś-
niki owocowe i szarlotki – specjalnością są naleśniki z ciasta drożdżo-
wego zdobione jagodami, jogurtem i bitą śmietaną. Restauracja zdobyła 
certyfikat Czech Specials zabardzo dobrą kuchnię czeską. Koniecznie 
radzimy spróbować zupę karkonoską „kyselo” (żurek) z grzybami i knedle 
„włochate” z tartych ziemniaków z kapustą i smażoną cebulką. Toczy się 
tutaj piwo jasne Bernard 11°; ciemne piwo, bezalkoholowe piwo Śliwko-
we i Pilsner są butelkowe. Kolekcja win, którą skompletował degustator 
win Radek Jon obejmuje głównie wina z morawskich piwnic Habanskich. 
Obsługa baru została specjalnie przeszkolona w przygotowywaniu kawy 
Rioba barista przez mistrza Kawy Republiki Czeskiej z 2004 roku Jarosla-
va Petrouša. Obaj są przedstawicielami firmy Makro Cash & Carry. Schro-
nisko otwarte jest przez cały rok a więc I poza sezonem głównym można 
tu organizować akcje firmowe, wypoczynek dla rodzin z dziećmi, zielone 
szkoły i pobyty turystyczne. Po uzgodnieniu można zorganiiować wykła-
dy o kynologii, przyrodzie Karkonoskiego Parku Narodowego i meteoro-
logii. Najczęściej jednak zamawiane są prelekcje o Górskim Pogotowiu 
Ratunkowym, o lawinach i niebezpieczeństwach w górach. Restauracja 
dla gości z zewnątrz jest czynna od 10:00 do 18:00. Richterove boudy są 
dobrym miejscem wypadowym dla narciarzy na biegówkach i dla skialpi-
nistów nastawionych na poruszanie się po szczytach Karkonoszy. Obok 
wiedzie trasa skialpinistyczna nr 5 a nieopodal trasa nr 1. 

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

WINIARNIA NAdE dNEM 
WINE BAR

znakomite wina z beczki i butelkowane, miłe zacisze do wypicia herbaty lub kawy 
lokal dla niepalących, Wi-Fi połączenie, bezbarierowy dostęp, kącik dla dzieci de-
gustacje win i koncerty

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

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

www.nadednem.cz / tel. 734 479 229

BudOWLANA I INżYNIERYJNA fIRMA KLIMEš s.r.o.
Horní Maršov 65, 542 26 / Tel. 499 874 296, 603 218 346 e-mail: 
stavby@klimesmarsov.cz / www.klimesmarsov.cz
Wykonujemy zamówienia dla właścicieli chałup w Karkonoszach Wschodnich, 
naszą specjalnością jest architektura ludowa, proejktujemy rekonstrukcje cha-
łup I domów, stosujemy tradycyjne technologie cieślarskie, stolarskie I kamieni-
arskie, projektujemy. I realizujemy nowe obiekty drewniane klasyczną technolo-
gią, spółpracujemy z renomowanymi architektami przy realizacji nowoczesnych 
budynków, wykorzystujemy naturalne materiały takie jak kamień, drewno, glinę, 
farby olejne, tniemy i sprzedajemy drewno budowlane w tartaku w Marszowie 
Górnym.

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

Potrafimy zaprojektować i zbudować taką tradycyjną chałupę jak ta na 
stronie tytułowej.

Spółka akcyjna działająca na rynku od roku 1992 oferu-
je kompletne fachowe usługi pralnicze i czyszczenie che-
miczne dla wszystkich typów podmiotów oferujących usługi 
noclegowe w Harrachowie, Szpindlerowym Młynie, Pecu 
pod Śnieżką, Janskich Łaźniach, Svobodzie nad Upą, Mar-
szowie Górnym i innych miastach. 

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

fARMA GóRSKA RůŽOHORKY

Barbara Sagasserowa była kobietą o silnej woli zdecydowaną zaoferować gościom usługi na 
wysokim poziomie w przenośnym i dosłownym znaczeniu. Buda Růžohorki stoi na odludnym 
miejscu na wysokości 1280 m n.p.m. Gospodyni urodziła się w chałupie Nad Křižovatkou 
w Wielkiej Upie w roku 1848, roku rewolucji, który wniósł do monarchii austriackiej nowe 
swobody obywatelskie i ekonomiczne. W lutym 1867 roku wyszła za mąż za gospodarza 
Ignaza Richtera z leżącej na przeciwko Przedniej Výsluni, z którym miała co najmniej oś-
mioro dzieci. Na końcu stulecia Wenzel Hintner otworzył w jednej z ośmiu bud letnich na 
Růžohorkach prostą restaurację (VV 40/2013) kiedy zaobserwował wzrastające zaintere-
sowanie ze strony turystów trasą z Wielkiej Upy na Śnieżkę. Barbara i Ignaz Richterowie 
zburzyli wobec tego sąsiednią budę letnią a budowniczy Josef Tippelt z Młodych Buków 
przygotował im plany trzy kondygnacyjnego drewnianego budynku z restauracją i miejscami 
noclegowymi. Zgodę na wybudowanie zyskali od gminy 10 maja 1903 roku i jeszcze w tym 
samym roku cały obiekt otworzyli. W niemalże nie zmienionej postaci cały obiekt Růžohorky 
służy do dnia dzisiejszego. Barbara Richterowa w wieku lat pięćdziesięciu pięciu uzyskała 
licencję hotelową i jakością usług szybko wyprzedziła sąsiednią konkurencję. Po upływie 
paru lat na Růžohorkach zarządzała trzema obiektami z budą Hintnerową dzisiaj znaną jako 
Děčínská buda, włącznie. Tam sypiali najlepsi goście, wymagający spokoju w atmosferze 
starego domu górskiego. Dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo Barbara po śmierci męża 
w 1910 roku przekazała drugiemu najmłodszemu synowiRobertowi a ten sobie na Růžohor-
kach dobrze radził następnych trzydzieści pięć lat. Barbara w spokoju dożyła u najstarszego 
syna Emila w największej restauracji na głównym placu w Górnym Marszowie, gdzie zmarła 
w 1935 roku w wieku 87 lat. Wraz z rosnącą liczbą gości na Růžohorkach ubywało krów a 
z nimi i obornika do gnojenia nieurodzajnej gleby górskiej. Ostatni tutejszy tradycyjny go-
spodarz Wenzel Braun nosił w dół do osady Pěnkavčí Vrch na nosidůach na plecach stu 
kilogramowe fury siana podczas gdy Hoferowie w przeciwnym kierunku z Wielkiej Upy no-
sili stukilogramowe ładunki zaopatrzenia. Sześć chałup na Růžohorkach stopniowo zanikło 
włącznie z dwoma, które należały do Braunów. Surowa przyroda górska zaczęła już sobie 
zabierać z powrotem wydarte jej przez człowieka terytorium. A jeszcze przed paru laty nie 
wierzyliśmy, że historyczne łąki zanikną. Najpierw się pojawiły kępki jagód i brusznic potem 
przewagę zyskała wysoka trzcina i krostawce. Peryferyjne łąki Růžohorek zostały po roku 
1950 sztucznie zalesione świerkiem. Okrajowe łaki Růžohorek samowolnie zarastały lasem. 
Potem do Děčínskiej budy przyszli nowi gopodarze a usługi i łąki ponownie ożyły. 

Radka i David Mlejnkowie dzierżawią znaną szeroko daleko Děčínską budę z restauracją 
i farmą górską na Růžohorkach. David hoduje dziesięć krów i ponad pięćdziesiąt owiec. 
Przygotowuje dla zwierząt paszę, sprząta urodzaj i nawozi łąki, przesuwa ruchome płoty i 
z psami pasterskimi przegania owce. Doi krowy by mieć w domu mleko na sery, jogurt i twa-
róg, które produkuje w nowej mleczarni. Radka Mlejnková z córką Radką, kucharką Lucią 
i pomocnikami prowadzą restaurację i pokoje gościnne. W Děčínskiej budzie udało im się 
odnowić tradycję bud górskich z gospodarstwem i usługami dla turystów. Ze smakiem do-
myślona do szczegółów atmosfera starego domu drewnianego, oryginalna i wysokiej jakości 
kuchnia oraz życzliwe nastawienie obsługi w kostiumach historycznych ujmą każdego gościa 
bez wyjątku. Dwa razy w tygodniu pieką bochenki chleba domowego i placki skwarkowe. 
Tutejsza kuchnia karkonoska opiera się głównie na własnym mięsie wysokiej jakości, ziem-
niakach, wysockiej kapuście kiszonej, grzybach, jagodach i ziołach. Podstawą oferty jest 
porządna zupa z borowików, smoczkowa z buraków, kulajda a przede wszystkim klasyczna 
zupa karkonoska kyselo (żurek). Do innych specjalności należy chleb z domowym twarogiem 
naturalnym lub z przyprawami, naleśniki gryczane z bitą śmietaną lub kromka chleba ze smal-
cem i skwarkami z cebulą i czosnkiem. Radka ma dobrze sprawdzone receptury ze starych 
książek kucharskich. Specjalność zakładu z wołowiny gotuje według receptury z XVIII wieku 
z sosem chlebowym i bitymi ziemniakami. Pieczeń wieprzową podaje z suszonymi śliwkami. 
Stosownie do pory roku możn sobie wybrać knedle z jeżynami, morelami, truskawkami lub 
jagodami. Można zamówić sobie tylko jeden albo od każdego rodzaju jedną sztukę. Herbaty 
najróżniejszych smaków podaje się w dużych garnuszkach i na życzenie z miodem. Opró-
cz klasycznej lemoniady malinowej oferują kofolę oraz różne odmiany lokalnego piwa Kra-
konoš. Atrakcją farmy górskiej jest nie tylko do dyspozycji zakwaterowanych gości stojąca 
na dworze wielka kadź z gorącą wodą z solą i ziołami. Ogniem podtrzymywanym drewnem 
gospodarz rozgrzewa ją aż dwa dni, by woda miała przyjmnych 38 - 42 °C. Latem goście 
mogą parkować przy budzie lub wyjechać ze zniżką dla gości budy kolejką linową z Peca na 
Różową horę. Stąd im bagaże odwiozą. W zimie ratrakiem przywiozą bagaż od kolejki linowej 
lub z Wielkiej Upy. Jednocześnie regularnie jeżdżą na trasie od budy Jana. Buda czynna jest 
przez cały rok już chociażby dlatego, że zwierząt nie można zostawić bez opieki. 

Farma górska Růžohorky – Děčínská bouda w Peci pod Sněžkou, Velká Úpa nr 
181, Kod Poczt. 542 21, gospodarze Radka i David Mlejnkowie z rodziną, tel.: 00420 
733 557 999, e-mail: horskafarma@email.cz¸ www.ceskehory.cz/decinskabouda. Znajo-
mość języka niemieckiego.Gospodarz David Mlejnek.

Růžohorky za czasów Barbary Richterowej.

Gospodarz Stefan Braun.

Gospodarz Richard Hintner.
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CENTRuM INfORMACJI
I GALERIA VESELý VýLET

OSTATNI dRWAL
HARTMANN HAMPEL 

W sezonowym czasopiśmie Wesoła Wyprawa przedstawiliśmy już ostatniego 
tradycyjnego gospodarza w Karkonoszach Friedricha Kneifela (VV 9/1996), 
ostatniego tragarza na Śniežkę Helmuta Hofera (VV 14/1999), ostatniego 
tradycyjnego właściciela bud Herberta Bergera (VV 22/2004). Podobny los 
przypadł w udziale ostatniemu tradycyjnemu drwalowi. Hartmann Hampel 
jest naszym najbliższym sąsiadem w Temnym Dole i pomimo tego, że właśnie 
obchodził osiemdziesiąte urodziny podziwiamy jego pracowitość. Rano przy-
stąpi do równiarki o pojemności pięciu metrów sześciennych drewna i do po-
południa przy pomocy piły mechanicznej potnie ją na klocki, które przemieści 
i ułoży. Pracować z drzewem zaczął w listopadzie 1952 roku z piłą ręczną 
i siekierą. W zimiem zwoził wąskimi dróżkami drewno o objętości aż trzech 
metrów sześciennych na sianiach rogatych po raz ostatni z Raimundem Sa-
gasserem w zimie 1973 roku w Spalonym Młynie. Z upływem czasu pracował 
ze wszystkimi typami pił mechanicznych jakie się w Karkonoszach pojawiły.
Najpierw obsługiwał wielką piłę dwuosobową Stihl z zębami rokutnącymi w 
łańcuchu. Pierwsza piła mechaniczna obsługiwana przez jednego człowieka 
czeskiej produkcji miała pionowy gaźnik pływakowy i dlatego nie można było 
jej nakłaniać. Po niej pojawiła się niemiecka Stihlka z listwą obrotową do wyci-
nania drzew i cięcia pni na mniejsze kawałki. Ani następną piłą Stihl 41 z 1960 
roku nie było możliwe obcinanie gałęzi. Siekiery drwali zastąpiło od lata 1965 
roku urządzenie Contra Stihl masywnością budzące respekt. Na końcu lat 
sześćdziesiątych Hartmann Hampel wyfasował Husquarnu S180 a następ-
nie kolejne modele pił. A tak w ogóle nikt się go nie pytał czy chce zostać 
drwalem. Chłopak z rodziny z głębokimi korzeniami w tutejszym regionie nie 
miał innej możliwości. W ciągu czterdziestu lat wyciął tysiące drzew w różnych 
częściach Karkonoszy. 

Pomimo tego, że Hartmann Hampel mieszka pięćdziesiąt trzy lata w Tem-
nym Dole każdą sobotę po obiedzie odjeżdża autobusem na mszę do kościo-
ła w Wielkiej Upie. Tam przyszedł na świat a w jego drzewie genealogicznym 
widnieje co najmniej dwadzieścia nazwisk pierwotnych nazwisk dawnych ro-
dów karkonoskich takich jak Berger, Bönsch, Braun, Tasler, Tippelt lub Wim-
mer. Tobias Hampel jest na najstarszym wykazie drwali upskich z 1644 roku. 
Jak na razie najstarszy znany bezpośredni przodek Hartmanna - Anton Ham-
pel urodził się w 1732 roku w Wielkiej Upie na środkowym Výsluní. Krewni 
chałupę nr 70 trzymali aż do wysiedlenia latem 1946 roku. Dzisiaj tu trwale 
zamieszkują z dziećmi i dobrze gospodarzą Zuzana i Radek Čermákowie. Dzi-
ad Hartmanna Rudolf Hampel wżenił się w maju 1902 roku do rodziny Albiny 
Gleissnerowej na przeciwległym Zimowym zboczu do najwyżej położonej 
chałupy na Hlušinach. Ojciec Hartmanna Liborius przyprowadził sobie tutaj w 
1925 roku Marię Dixovąz pięknego gospodarstwa w Šramlu. Jej rodzina uży-
wała letnią budę w dolinie Modry důl aż na górze na Studnicznych domkach. 
Hartmann tu razem z dziadkiem Josefem Dixem suszył siano - sam mógł paść 
tylko kozy. Dziadek miewał w oborze nawet dziesięć krów, niektóre wynajęte 
tylko na lato. W zimie stąd zwozili do Upy siano na saniach rohatych. Robert 
Dix był również stolarzem i poza meblami robił tradycyjne sanie karkonoskie. 
Po wojnie opuszczoną chałupę wysoko w górach uratował alpinista Bohu-
slav Šisler z Roztok koło Pragi. Dzisiaj się o nią stara skialpinista Zdeněk Vít 
z Młodych Buków. Kiedy Hartmann Hampel szedł przed kilku laty popatrzeć 
na chałupę dziadka został okrzyknięty przez właściciela chałupy z Pardubic, 
co tam robi w pierwszej strefie parku narodowego. Hampel nie miał ochoty 
mu niczego wyjaśniać, tylko sobie pomyślał, że wcześniej się wszyscy ludzie 
we wsi znali. 

Największym przeżyciem Hampla z wojny chodzącego wówczas do szkoły 
było doręczanie telegramów zawiadamiających o śmierci żołnierzy. Nie nosili 
ich normalni listonosze, ale specjalnie zatrudniona w tym celu Austafleischero-
vá, czyli małżonka rzeźnika Johanna Austa. Kiedy zyskała tę możliwość dodat-
kowego zarobku nie miała wyobrażenia jak się jej będą ludzie bać spotkawszy 
ją nawet tylko przypadkowo przy zbieraniu grzybów. Pod koniec wojny u Ham-
plów zakwaterowali w chałupie na Hluszinach przybyłą ze zbombardowanych 
Niemiec małżonkę w ciąży pilota wojskowego z sześcioletnią córką. Kobieta 
pochodziła z Norwegii a w maju 1945 roku urodziła w marszowskim szpitalu 
chłopca. Jeszcze przed tym niż musiała odejść „jeszcze z mokrym dziecki-
em” na Śląsk - jak opowiadała Maria Hamplowa – podarowała rodzinie radio 
na baterie. Prąd mieli w chałupie dopiero od roku 1960. Nic więc dziwnego, 
że z daru mieli radość. Tylko, że Niemcy mieli jako jeden z pierwszych obow-
iązków w czerwcu 1945 roku oddać radia, a krowy i chałupy dopiero później. 

Hartmann Hampel pamięta do dnia dzisiejszego miejscowość na poczcie w 
Upie pełną oddanych radii. Przy pierwszej z dwóch rewizji domowych spadł 
im kamień z serca, że radio zgodnie z zarządzeniem oddali. Ale rewolucyjni 
gwardziści znaleźli kurtkę strażacką ojca, którą pomylili z mundurem woj-
skowym. Chcieli ojca jako ukrywającego się żołnierza zastrzelić, ale on się 
nie dał wyciągnąć z chałupy. W czasie szamotaniny obaj synowie z płaczem 
trzymali się ojca aż jeden z Czechów stanął po ich stronie. Potem długie mie-
siące czekali na skierowanie do transportu do Niemiec, który w ich przypadku 
nie przyszedł. Odeszli wszyscy sąsiedzi, nigdzie nie szczekał ani pies, dro-
gę do Upy przecierali sobie w śniegu sami. Drwala Liboriusa Hampla nowy 
nadleśniczy zrobił kierownikiem dziewięcioosobowej brygady ze starych 
mieszkańców wydobywających i zwożących drewno. Po przewrocie w lutym 
1948 roku przyszło rozporządzenie nakazujące wyprowadzenie z pasma gra-
nicznego o szerokości pięćdziesięciu kilometrów wszystkich pozostałych je-
szcze Niemców. Gajowy z Krausowych Bud Karel Moisl przyszedł w sobotę 
do Hamplów do chałupy, ale nie potrafił im powiedzieć, że muszą się wypro-
wadzić w głąb kraju. Tak to zarządzenie posłał przez drwala Enthalera z Wa-
wrzyńcowego Dołu. Dziewięć rodzin z Wielkiej Upy stało w poniedziałek 22 
mafrca 1948 roku przed dworcem w Hradcu Králové a rolnicy z okolic oglądali 
ich jak bydło na targu. Hamplów sobie wybrał gospodarz, którego pracowni-
cy odeszli do pogranicza „wybrać sobie zagrodę”. Do Wielkiej Upy wrócili w 
czasie zamieci śnieżnej 11 listopada 1952 roku kiedy już i temu czeskiemu 
rolnikowi wszystko zabrali. Ich chałupa na Hluszinach miały w swym mająt-
ku lasy państwowe dla swoich pracowników więc jako drwale mogli się tam 
wprowadzić. Po nabyciu obywatelstwa dom rodzinny wykupili od państwa. 
Hartmann Hampel chodzi tu regularnie a z nim czasami i obaj synowie. Firma 
starszego z braci Libora przy pomocy nowoczesnych maszyn zwozi z lasów 
karkonoskich drewno. Młodszy z braci Petr pracuje w największym hotelu w 
Pecu. Oni już są Czchami, ale z głębokimi korzeniami w dolinie pod Śnieżką. 
Nie tylko ich zaskoczyło kiedy przy poprzednich wyborach prezydenta prawie 
siedemdziesiąt lat po wojnie populiści znowu straszyli niebezpieczeństwem 
ze strony Niemców Sudeckich. Osiemdziesięcioletni drwal Hartmann Hampel 
skomentował to tak, że przypomną sobie o nich zawsze tylko przed wyborami. 

Hartmann Hampel przy zwożeniu grubizny w 1957 roku. 

ORYGINALNA KOSMETYKA
Częścią Wesołej Wyprawy są sklepy oferujące oryginalne prezenty i prakty-
cznych produktów. Dwadzieścia dwa lata wybieramy dla was wśród czeski-
mi producentami ciekawy asortyment, na który mamy wyłączne prawo re-
prezentowania w regionie . Naszych partnerów handlowych znamy najczęś-
ciej od samych początków ich kariery przedsiębiorcy. Obserwujemy losy 
ich przedsiębiorczości i losy prywatne. Ich sukcesy są sukcesami naszymi. 
Oznaczają dla nas poszerzenie oferty i wyższą jakość. Przed dwudziestoma 
laty na Dniach Ziemi w Marszowie Górnym poznaliśmy Milana Plevę i jego 
produkty z miodu z własnych roi z Gór Orlickich. Dzisiaj farma rodzinna 
Pleva przygotowuje najszerszy asortyment kosmetyki z produktami pszc-
zelimi w Czechach. Jako jedyna poddaje obróbce pszczeli miód i truciznę. 
W Wesołej Wyprawie oferujemy ich oraginalne kremy, balsamy, maści, my-
dła, szampony, wody do cery i maski. A jeżeli mielibyśmy zwrócić uwagę 
na jeden konkretny produkt nasz wybór padłby na używany i przez nas pył 
kwiatowy. Pył jest przez pszczoły w ulu przekształcony i poddany procesowi 
kwaszenia przy którym powstaną aminokyseliny, enzymy, śladowe pierwi-
astki i substancje dobrze nam czyniące. Przed szeregiem lat Jan Janovský 
przygotował chorej matce maść przeciwko bólom z oleju konopnego. Efekt 
leczniczy tak go zainteresował, że w sposób fachowy kontynuował badania 
po czym wprowadził na rynek własne produkty spożywcze i kosmetyczne 
wykorzystujące lecznicze substancje konopi. Z pierwotnych pięciu prepa-
ratów firmy Cannaderm z certyfikatem naturalna i bio kosmetyka obecnie w 
Veselym vylecie oferujemy ich aż pięćdziesiąt dwa. Sami najczęściej uży-
wamy Mentholkę – maść konopną do mazania zmęczonych mięśni i stawów 
po biegu lub wyprawie. Otomar Černý zbiera w przyrodzie rośliny lecznic-
ze i bez suszenia, które obniża zawartość substancji aktywnych, jeszcze 
świeże poddaje obróbce na zimno produkując z nich żely pod marką „Dzi-
ka kosmetyka”. Ponad dziesięć lat największym wzięciem się u nas cieszy 
żel kombinujący wygody trzech składników, którymi są kasztan, żywokost 
i dziurawiec. Następną kosmetyką do pielęgnacji jest kosmetyka marki 
Barekol powstająca opatentowaną technologią ługowania ziół na zimno. 
Przede wszystkim na wyprawy zimowe chronimy twarz Kremem do złej po-
gody tworzący delikatny film chroniący skórę przed m wiatrem i mrozem. 

Podobne więzi łączą nas z producentami herbat Huspek i Grešík, Cermano-
wego miodu pitnego i likierów ziołowych, kamionki Kalfusowej oraz innymi 
twórcami oryginalnych prezentów. I my oferujemy własne produkty. Goś-
cie przychodzą do nas „na pewniaka“ po Czekoladę ze Śnieżki. Nowością 
są podkoszulki z gramaturą 200g z obrazkami Davida Babki, który z nami 
współpracował na przykład przy projektowaniu formy ekspozycji Muzeum 
Wapiennik – Dzieje Alberzyc i Lyseczyn. W jego motywach pojawiają się 
symbole karkonoskie takie jak pierwiosnek, las górski, panorama Czernej 
Hory i Śnieżki, narciarz czy oryginalne nieme znaki ułatwiające orientację.
Pensjonat Veselý výlet w Temnym dole jest otoczony przyrodą górską 
i zabytkami. Goście konsultują z nami swój program, który uzupełniamy do-
datkowymi pomysłami. Źródłem inspiracji może być również sam zabytkowy 
obiekt pensjonatu pełen obrazów, fotografii i dokumentów nie tylko z Karko-
noszy. Dobrze wyposażone pokoje, podłączenie do internetu Wi-Fi, sauna, 
wanna z hydromasażem, obszerna świetlica z kuchnią w nowoczesnej do-
budówce i obfite śniadania zapewniają nezbędny komfort. Do pensjonatu 
przyjeżdżają grupy przyjaciół, które podobnie jak rodzinne spotkania kor-
zystają z obszernej świetlicy. Dzięki korytarzowi łączącemu oba obiekty nie 
zakłócają spokoju pozostałych gości pensjonatu i sami nie są przez nikogo 
niepokojeni. Przed pensjonatem mają przystanek letnie i zimowe autobusy 
turystyczne i narciarskie. Goście pensjonatu mają również przez cały rok 
do dyspozycji parking przy Centrum Informacyjnym w Pecu. Cennik oraz 
informacje o ofercie innych usług związanych z Veselym vyletem można 
znaleźć na stronach internetowych. 
Centra informacyjne i sklepy z pamiątkami Veselý výlet w Pecu pod 
Śnieżką i Temnym Dole ułatwią i uczynią przyjemniejszym wasz pobyt w 
Karkonoszach wschodnich. Wypożyczcie sobie klucze od zameczku leż-
nego Aichelburg i od Muzeum Wapniarnia w Alberzycach Górnych. Znaleźć 
tu można informacje o nowościach w regionie, gratisowe materiały informa-
cyjne, mapy Karkonoszy i przyległych obszarów, przewodniki, pocztówki ze 
znaczkami, książki czeskie i niemieckie w tym również książki dla dzieci. 
Dla kolekcjonerów mamy turystyczne wizytówki, znaczki, odznaki, naklejki, 
tarcze na laski i inne drobiazgi. Przed odjazdem można tu kupić oryginalne 
pamiątki i prezenty, obrazki, fotografie i popularne figurki Ducha Gór, próbki 
kamieni, wisiorki i podkoszulki przypominające pobyt w Karkonoszach. W 
Temnym Dole można sobie zamówić kopie historycznych fotografii Karko-
noszy wybranych z naszego bogatego archiwum. Veselý výlet przygotował 
znakomicie nadającą się na prezenty Czekoladę ze Śnieżki z opakowani-
em opracowanym przez kilku autorów. Ilustracyjne fotografie są dostępne 
na facebooku. Wysokiej jakości czeska czekolada może być gorzka 70%. 
lub słodka mleczna. Wielu gości kupuje karkonoski ziołowy miód pitny, 
mieszanki herbaciane i napoje lecznicze. Oprócz informacji turystycznych 
chętnie wam pomożemy z przygotowaniem programu czy wyborem miej-
sc noclegowych w dolinach pod Śnieżką. W czasie kiedy centrum w Pecu 
pod Śnieżką jest czynne mają goście do dyspozycji internet publiczny. W 
centrach znajdują się również kantory. Starsze numery Veselego vyletu są 
dostępne na naszych stronach internetowych a zachowane starsze egzem-
plarze oferujemy w Temnym Dole. 
Galeria Veselý výlet jest integralną częścią obu naszych centrów infor-
macyjnych. Aktualne i starsze wystawy autorskie w Pecu pod Śnieżką są 
prezentowane nastronach internetowych. 

Centrum Informacyjne, galeria, kantor i sklep z pamiątkami Veselý 
výlet w Pecu pod Śnieżką nr 196, tel.: 499 736 130. Centrum Informa-
cyjne, galeria i kantor Veselý výlet w Temnym Dole nr 46, Horní Mar-
šov, Kod Pocztowy: 542 26, tel.: 00420 499 874 298. Czynne są codzi-
ennie od 8:30 do 18:00. Znajomość języka niemieckiego i angielskiego. 
Aktualności dostępne na facebooku Veselego výletu.
Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole oferuje noclegi ze śniadaniem 
w pokojach dwu i trzyosobowych oraz w apartamencie. Rezerwacje te-
lefoniczne w Centrum Informacyjnym. Szczegółowe informacje o nocle-
gach w pensjonacie są dostępne na stronach internetowych możemy je 
wam również przesłać pocztą. E-mail: info@veselyvylet.cz 

www.veselyvylet.cz

Markéta Zlesáková swymi obrazami zaprasza oglądającego na łono przyro-
dy, w której jest brak ludzkich i innych egzystencji i gdzie dominuje bezcza-
sowość. Życia i dźwięków można się tylko domyślać dzięki bujnej wegetacji, 
przeważnie wegetacji puszczy dziewiczej, którą autorka jest fascynowana. 
Markéta stale pracuje z inspiracjami przywiezionymi z rocznego pobytu twór-
czego na Nowej Zelandii i w Królestwie Tonganskim. Wystawa obrazów ma-
larki (2004) Markéty Zlesákovej jest w galerii Wesołej Wyprawy w Pecu pod 
Śnieżką od 9 czerwca do połowy września 2014 roku. 
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Czasopismo sezonowe Veselý výlet, Temný důl nr 46, 542 26 Horní Maršov, tel. 499 874 298, fax: 499 874 221, e-mail: info@veselyvylet.cz, 
www.veselyvylet.cz, wydawca/redaktor: Miloslav i Pavel Klimešowie, redakcja językowa: Jarmila Klimešová, opracowanie graficzne: Květa Krhán-
ková, ilustracje: Květa Krhánková, Zdeněk Petira, Stanislav Špelda, fotografie: Bohdan Holomíček, Pavel Klimeš, Daniel Mach, Stanislav Ondráček, 
David Renner, Wenzel Lahmer  i archiwum wydawców, skład: Tisk OFSET a. s. Úpice, tel. 499 881 171, druk: Profi-tisk group s.r.o., Olomouc, tłu-
maczenie na język niemiecki Hans-J.Warsow, na język polski Andrzej Magala, zamknięcie numeru: 1. 5. 2014 r., nakład: 50.000 egzemplarzy, w tym 
28.000 egzemplarzy w czeskiej wersji językowej, 15.000 w niemieckiej a 7.000 w polskiej. W przypadku zainteresowania doręczeniem następnego 
numeru pocztą (następny numer 43/zima 2015) prosimy przesłać wraz z adresem 40 Kč na wysyłkę krajową lub 190 Kč na wysyłkę za granicę. Cza-
sopismo można również zamówić osobiście w Centrum Informacyjnym w Temnym Dole lub w miejscowości Pec pod Śnieżką.

Wszelkie prawa zastrzeżone!

znak ochronny

PAMIęć KARKONOSZY

W poniedziałek 28 kwietnia 2014 r. podpisaliśmy w Marszowie Górnym akt 
założycielski Instytutu Pamięć Karkonoszy i złożyliśmy w sądzie wniosek o re-
jestrację. Przed non-profit organizacją wytyczyliśmy nie małe zadania skupione 
do dwóch głównych tematycznych okręgów. Pierwszym jest opracowywanie 
prac autorskich fotografów zawodowych i amatorskich z regionu Karkonoszy 
i okolic. Drugim zadaniem jeszcze trudniejszym jest wybudowanie historycznej 
księgi adresowej Karkonoszy łączącej poszczególne domy i drobniejsze zabu-
dowania z konkretnymi osobami, rodziną, organizacją, stowarzyszeniem, zawo-
dem, miejscem lub ważnym wydarzeniem. Dla obu spokrewnionych kręgów wy-
braliśmy metodę 4xZ, która znaczy, że Instytut Pamięć Karkonoszy gromadzący 
dane i artefakty dotyczące regionu Karkonoszy każdą pozycję, którą zyska, 
zpracuje, zaszereguje i zamieści w ogólnie dostępnym archiwum.

Zyskiwanie fotografii, negatywów, diapozytywów, widokówek, filmów 
i elektronicznych danych może być realizowane formą darów, kupnem lub wy-
najęciem od autorów zawodowców i amatorów ewentualnie od ich dziedziców 
z umową określającą prawa autorskie. Pozyskiwanie historycznych informacji, 
dokumentów, materiałów obrazowych i drobnych przedmiotów z archiwów rod-
zinnych, publicznych i kolekcjonerskich jest mrówczą pracą bez końca wielu 
ludzi chętnych do współpracy przy tworzeniu unikatowego źródła informacji 
o Karkonoszach. 

Zpracowanie materiałów obrazowych realizowane jest formą skenowania, 
fotografowania,filmowania i innymi formami kopiowania. Jeszcze trudniejszym 
zadaniem jest opracowanie wypowiedzi, list danych historycznych, sporządza-
nie tłumaczeń i przepisów dokumentów do postaci dogodniejszej dla dalszego 
badania. 

Zaszeregowanie oryginalnych danych obrazowych i elektronicznych 
włącznie z informacjami o autorach jest tożsame z wytworzeniem jednolitej bazy 
danych i ułożenie oryginału i kopii w zabezpieczonym archiwum. 

Zamieszczenie w powszechnie dostępnym archiwum jest ukoronowaniem 
całego procesu. Prace autorskie będą udostępniane na jednoznacznie określo-
nych warunkach do wykorzystania dla celów publikacyjnych, wystawowych, 
badawczych, filmowych, kolekcjonerskich i dokumentacyjnych. Udostępnienie 
historycznej księgi adresowej wyobrażamy sobie w czytelni oraz albo przede 
wszystkim na stronach internetowych z możliwością uzupełniania informacji 
o poszczególnych pozycjach Księgi Adresowej, o poszczególnych domach,oso-
bach, rodzinie, organizacji, stowarzyszeniu, zawodzie, miejscu lub ważnym wy-
darzeniu przez użytkowników poprzez redakcję Instytutu Pamięci Karkonoszy. 

Kolejną inicjatywą będzie zapewnienie pracy badawczej, publikacyjnej i wy-
kładowej przy wykorzystaniu współpracowników eksternistycznych. Niektóre 
zadania realizujeme już obecnie, rozmawiamy z seniorami w regionie, zbieramy 
dokumenty i materiały fotograficzne, które tylko w bardzo ograniczonym zakre-
sie wykorzystujemy do przygotowywania kolejnych numerów Wesołej Wypra-
wy.Pracę amatorską zamierzamy zastąpić pracą fachową. I z tego też powodu 
uważamy, że projekt Pamięć Karkonoszy jest zadaniem na wiele lat. W roku 
bieżącym wybudujemy strukturę podstawową instytutu, ukonstytuujemy radę 
naukową, przygotujemy warunki dla zatrudnienia przynajmniej jednego history-
ka, nawiążemy współpracę ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi i ze 
stowarzyszeniami rodaków. Chcemy współpracować z młodymi naukowcami, 
aby tematy swych prac bakalarskich, dyplomowych lub doktorskich wyszuki-
wali w Karkonoszach. Pracujemy już na metodyce historycznej Księgi adreso-
wej. Nie później niż za rok na internecie opublikujemy przykładowe fragmenty 
ze wszystkich gmin Karkonoszy wschodnich, czyli z ówczesnego powiatu sądo-

wego Marszow. Wypróbowaną metodykę chcemy następnie zastosować przy 
opracowywaniu dalszych gmin regionu. Szukamy źródeł finansowania, które 
by umożliwiły wybudowanie zaplecza instytutu a przede wszystkim jego dzia-
łalność. Jeżeli nam się to uda to za parę lat na stronach internetowych znajdzie-
cie katalog prac fotograficznych na przykład Jiřígo Havla, Bohdana Holomíčka, 
Stanislava Ondráčka, Wenzela Lahmera, Adolfa Pohla i szeregu dziś już dla 
Państwa nieznanych fotografików. Zobaczycie fotografie strażaków ochotników 
ze swej miejscowości z ostatních stu trzydziestu lat, członków i akcji Pogotowia 
Górskiego, leśników, szlachty karkonoskiej, narciarzy i akcji narciarskich, moż-
na będzie porównać rozwój krajobrazu. Według obecnego katastru i numeru 
będzie możliwe znalezienie swego domu, chałupy, budy, pensjonatu i hotelu 
z podanymi wszystkimi ustalonymi właścicielami, mieszkańcami, wydarzeniami 
a nawet z informacją o zawodzie poszczególnych lokatorów oraz o ich przyna-
leżności do straży ochotniczej, do chóru śpiewaczego lub do Pogotowia Gór-
skiego. Do tego będą załączone wzmianki z kronik, dokumentach archiwalnych, 
wypowiedziach starych rodaków a w przypadku, że zachowały się również stare 
fotografie obiektów i konkretnych ludzi. Jednocześnie uratujemy informacje dla 
naszych kontynuatorów. Tym cenniejszych, że ludzi pamiętających dawne cza-
sy, którzy byli w aktywnym wieku w Karkonoszach przed 1945 rokiem jest tak 
żałośnie mało. A przerwanie przez drugą wojnę światową naturalnego rozwoju 
przekryło tyle wydarzeń i informacji o nich. Ale sytuacja wcale nie jest lepsza 
jeżeli chodzi o dokumenty z okresu po 1945 roku. Tylko dla zilustrowania sytua-
cji: na początku kwietnia nareszcie doszło do długo przygotowywanego spotka-
nia z emerytowanym ratownikiem Pogotowia Górskiego Přemyslem Kovaříkem. 
W ciągu trzech godzi wymienił nazwiska 149 właścicieli bud z bud na grzbietach 
wokół Peca, które od roku 1969 poznał lub o nich słyszał. Ukazało się jak szyb-
ko w szczegółach ulega zapomnieniu ogólny obraz czasów pełnych emigracji, 
normalizacji a nawet prywatyzacji sprzed dwudziestu lat. Tylko w czasie przygo-
towywania do druku tego numeru Wesołej Wyprawy przybyły setki dokumen-
tów. Ernst Kirchschlager przygotowuje spotkanie ostatnich rodaków z Peca pod 
Śnieżką na 14 i 15 czerwca br. Podczas marcowej wizyty w redakcji przkazał 
nam footografię ślubną Roberta Bergera i Marii Kirchschlagerowej z Szymowych 
chałup z podpisami wszystkich gości weselnych. Jochen Weihrauch urodził się 
w Temnym Dole w 1943 roku a Karkonosze poznał dopiero po 1961 roku kiedy 
mógł przyjechać z Niemiec wschodnich z bratem Wolfgangiem jeździć do stryja 
Richarda Rennera ze starego rodu karkonoskiego. Później do Marszowa woził 
jako nauczyciel sportu studentów na kursy narciarstwa a przy tej okazji pozna-
wali własne korzenie. 

Już w przeszłości nam przekazał szereg fotografii i dokumentów przede 
wszystkim z pozostałości po stryju. Jedną wykorzystaliśmy na stronę tytułową 
Wesołej Wyprawy nr 38. W tym roku w lutym przywiózł walizkę, z którą 6 wr-
ześnia 1946 roku wsiadła jego matka Anna z czworgiem dzieci do transportu 
zmierzającego do ruskiej strefy okupacyjnej pokonanych Niemiec. Walizka jest 
pełna fotografii, dokumentów rodzinnych i korespondencji rzucającej jieco świ-
atła na codzienne życie w Marszowie Górnym, na narciarstwo w latach trzyd-
ziestych, na działalność towarzystwa muzycznego i historii kilku tutejszych do-
mów. Opracować, uporządkować i udostępnić w kontekście tami zbiór zabierze 
wiele godzin pracy. Ile takich walizek, fotograficznych archiwów, dokumentów 
i wypowiedzi bezpowrotnie zniknęło. Spróbujmy uratować przynajmniej te, któ-
re jeszcze istnieją. Zanim zacznie Instytut Pamięć Karkonoszy pracować pełną 
parą musí wystarczyć biuro redakcji Wesołej Wyprawy. Jeszcze nie wiemy jak 
się uda zamiar realizować, ale na pewno taką próbę podejmiemy.

Jochen Weihrauch przywiózł z powrotem do Karkonoszy
walizkę matki pełną dokumentów.

Jörg Ackermann znalazł bilet wizytowy
Restauracji na Pecu około 1880 roku.

Fotograf Stanislav Ondráček w latach sześćdziesiątych uwiecznił na Růžohor-
kách Bohumila Hofmana i Blahoslava Švece przy akcji Pogotowia Górskiego.

Wesele w rodzinie Kirchschlagerów
z chałupy nr 34 w Dolnej Małej Upie.

Brygada obsługi maszyny w fabryce papierniczej w 1972 roku
na fotografii Bohdana Holomíčka.

W marcu dostaliśmy fotografię
z przebudowy Luční budy po pożarze w 1938 roku.
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CENTRuM INfORMACYJNE VESELý VýLET
GALERIA - KANTOR

Temný důl, Horní Maršov, tel.: (00420) 499 874 298
Pec pod śnieżką, tel.: (00420) 499 736 130

e-mail: info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz

codziennie od 8.30 do 18.00

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

KRNAPHradní společnost
Aichelburg

Horní
Maršov

Malá
Úpa

Pec
pod Sněžkou

Janské
Lázně

Žacléř

Punkty informacyjne Karkonosze – 2014 – IC Flora Benecko, PSČ 512 37, tel. 
481 582 606, info-flora@benecko.com, www.benecko.com; TIC černý důl, PSČ 
543 44, tel. 499 429 618, infocentrum@cernydul.cz, www.cernydul.cz; IC Veselý výlet 
Horní Maršov, PSČ 542 26, Temný Důl 46, tel. 499 874 298, info@veselyvylet.cz, www.
veselyvylet.cz; IC Hostinné, PSČ 543 71, Náměstí 70, tel. 499 404 746, infocentrum@
muhostinne.cz, www.infocentrum.hostinne.info; IC Janské Lázně, PSČ 542 25, tel. 
499 875 186, info@megaplus.cz, www.janskelazne.cz; IC Jilemnice, PSČ 514 01, Masa-
rykovo nám. 140, tel. 481 541 008, info@jilemnice.cz, www.mestojilemnice.cz; IC Lánov, 
PSČ 543 41 Prostřední Lánov 39, tel. 499 432 083, infocentrum@lanov.cz, www.lanov.
cz; IC Malá Úpa, PSČ 542 27, tel. 499 891 112, info@malaupa.cz, www.info.malaupa.cz; 
MIC Veselý výlet Pec pod Sněžkou, PSČ 542 21, tel. 499 736 130, info@veselyvylet.cz, 
www.veselyvylet.cz; IC Turista Pec pod Sněžkou, PSČ 542 21, tel. 499 736 280, turi-
sta@turistapec.cz, www.turistapec.cz; MIC Rokytnice nad Jizerou, PSČ 512 44, Horní 
Rokytnice 197, 481 522 001, infocentrum@mesto-rokytnice.cz, www.mesto-rokytnice.
cz; TIC Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24, nám. Svornosti 527 , tel. 499 871 167, info.
ets@tiscali.cz, www.svobodanadupou.eu; TIC špindlerův Mlýn, PSČ 543 51, Svatope-
trská 173, tel. 499 523 656, tic@mestospindleruvmlyn.cz, www. mestospindleruvmlyn.
cz; TIC Trutnov, PSČ 541 01 Trutnov, Krakonošovo nám. 72, tel. 499 818 245, vesely@
trutnov.cz, www.ictrutnov.cz; RTIC Vrchlabí, PSČ 543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8, tel. 
499 405 744, info@krkonose.eu, www.krkonose.eu; TIC Žacléř, PSČ 542 01 Žacléř, 
Rýchorské nám. 10, tel. 499 739 225, muzeum@zacler.cz, www.zacler.cz.

Jak dzwonić? Zgodny europejski numer szybkiej pomocy – 112. Numery telefoniczne 
telefonów stacjonarnych w Karkonoszach wschodnich i środkowych zaczynają się trzema 
cyframi: 499 (w relacji międzynarodowej 00 420 499). Informacje o numerach telefonicz-
nych uzyskać można pod numerem 1180.

Służba zdrowia: Pogotowie Ratunkowe: Trutnov i Vrchlabí tel. 155, 499 735 921, 
dla regionu Karkonoszy wschodnich dyżurnym Ośrodkiem Zdrowia jest przychodnia  
w Trutnowie; dyżurna przychodnia ma numer 499 866 113, przychodnia internistyczna  
i stomatologiczna w miejscowości Pec pod Śnieżką ma 499 329 340, Chirurgia 
499 329 346, dentysta 603 413 113; w miejscowości Horní Maršov ma 499 874 144, 
dentysta - 874 166, przychodnia dziecięca: 874143; w uzdrowisku Janské Lázně 
875 116, Svoboda nad Úpą 499 871 140, przychodnia dziecięca 499 871 287, Špindle-
rův Mlýn 499 433 344, Chirurgia 499 523 864. Apteka w Horním Maršovie jest czynna 
po 11.30–15.00, wt, śr, pią 8.00–12.00, cz 8.00–14.00, tel. 499 874 121; w Svobodzie 
nad Upą 499 871 2646, w mieście Špindlerův Mlýn 499 433 335, pogotowie we Vrchlabi 
(również dla regionu Špindlerowa Mlýna) ma 499 421 155.

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

Msze: Horní Maršov – sobota 16.30; Svoboda nad Úpou – niedziela 11.00; Janské Lázně 
– niedziela 9.30; Velká Úpa – sobota 15.00; Malá Úpa – niedziela 15.00 Žacléř - niedziela 

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

Stacja Meteorologiczna - Pec pod Śnieżką 499 736 303

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

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

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

Pogotowie Straży Pożarnej: stały dyżur w Trutnowie – tel. 150, 950 525 400.

dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego: Punkty Informacji KRNAP (Karkonoskie-
go Parku Narodowego): Pec pod Śnieżką 499 896 213, codziennie 8.30 - 12.00, 12.30 
- 17.00, w lecie do 18.00, Špindlerův Mlýn 499 493 228, codziennie 8.00 - 12.00, 12.30 
- 17.00, Harrachov 481 529 188 codziennie 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00, Muzeum we 
Vrchlabi: oprócz poniedziałków 8.00-16.00, 499 456 111, IC KRNAP Vrchlabí, náměstí 
Míru 233, tel. 499 456 761, his@krnap.cz, 1. 6. – 30. 9. Po–Ne 9–12, 13–17, 1. 10. – 23. 
12. Po–Pi 9–12, 13–16.

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

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

Stacje benzynowe: Svoboda nad Úpou: czynna codziennie od 6.00 do 21.00, Pec pod 
Śnieżką od 6.00 do 20.00; Špindlerův Mlýn codziennie od 7.00 do 18.00. Stacje benzy-
nowe otwarte NONSTOP znajdują się w Trutnowie i we Vrchlabi.

Kolejki linowe: Na Śnieżkę (Pec pod Śnieżką, 499 405 531); Pec pod Śnieżką – 
Hnědý Vrch, (499 736 375) 8.30–17.00, od 1. 9. tylko piąt.-niedz.; Portášky (Velká 
Úpa, 499 736 347) czynna codziennie od 8.30 do 17.00; Černá hora (Janské Lázně, 
499 875 152) codziennie od 9.00 do 18.00; Na Pláň (Špindlerův Mlýn – Sv. Petr, 
499 497 215) i Medvědín (Šp.Mlýn, 499 433 384) codziennie od 8.00 do 18.00; Žalý 
(Vrchlabí, 499 423 582; Lysá hora (Rokytnice, tylko w zimie, 481 523 833); Čertova hora 
(Harrachov, 481 528 151).


