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KARKONOSZE / 43   „WESOŁA WYPRAWA”    ZIMA 2015

Przed siedemdziesięcioma laty dużo się zmieniło. Historia naszych gór dzieli 
się na dwie epoki. Momentem przełomowym jest rok 1945. Wraz z ubywa-
niem ludzi pamiętających te czasy i przybywaniem nowych wydarzeń ten 
przedział historyczny traci na ostrości. Losy ośmiorga ludzi z Karkonoszy 
wschodnich są świadectwem przede wszystkim dziejów narciarstwa, ale 
i narciarstwo nie istniało w oderwaniu od ówczesnych realii i warunków  
w jakich górale narciarstwo wyczynowe uprawiali. Opowieść o jednym z na-
szych najlepszych narciarzy zjazdowych Mílu Sochorze obejmuje obie jakże 
odmienne już wspomniane epoki. Fotografia na stronie tytułowej wykonana 
została podczas slalomu Pucharu Europy w Arosa w Szwajcarii. Wówczas 
w sezonie 1975 Míla wygrał slalom gigant a w ogólnej klasyfikacji był trzeci. 
Autorem fotografii jest Ruedi Homberger, dla nas nie tylko fotografik z Arosa, 
lecz przede wszystkim doskonały alpinista i bliski przyjaciel alpinistycznego 
guru Mirka Lanča Šmída. Prawdopodobnie wewnątrz tego numeru nie znaj-
dą czytelnicy zbyt wiele motywów zachęcających do uprawiania naciarstwa 
i pieszych wypraw, ale za to dowiedzą się, że na zboczach pod Śnieżką wy-
rosło kilku narciarzy formatu światowego. Życzymy czytelnikom mnóstwa 
pięknych wrażeń na trasach mistrzów. 
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Lubomír Typlt 
Odkud jseš?

Galerie Veselý výlet v Peci pod Sněžkou vás zve
na zahájení výstavy obrazů

 

v sobotu 10. ledna 2015 v 15 hodin

Při zahájení shlédnete proslulou  
dadaistickou báseň Kurta Schwitterse
URSONATE
v provedení Pavla Novotného a Jaromíra Typlta

Výstava bude otevřena denně  
od 8.30 do 18.00 hodin do Velikonoc 2015.

Galerie a informační centrum Veselý výlet,  
Pec pod Sněžkou 
tel. 499 736 130, www.veselyvylet.cz

VESELý VýLEtWYStAWY W GALERII

Na szesnasty sezon zimowy Galeria Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką przygotowała 45 i 46 wystawę prezentującą  
Terezę Komárkową i Lubomíra Typlta. Wszystkie poprzednie wystawy można odnaleźć na internetowych stronach  
www.veselyvylet.cz.

teraza Komárková – Za każdy dzień jkedną owcę
Na okres bożonarodzeniowy przedstawiamy w galerii Veselý výlet w Pecu 
pod Śnieżką wystawę scenografki teatru kukiełkowego Terezy Komárko-
wej z Trutnova. Tak samo jak jej ojciec Martin Lhoták, mistrz tego rzemio-
sła, do którego znanych realizacji należą wielkie kukiełki do przedstawi-
enia braci Formanów Obludárium, Tereza nauczyła się pracować z dr-
zewem. Dla teatrów i samya dla siebie wyrabia z lipowego drewna kukiełki, 
zabawki, maski i figury. Ale jej najbardziej znaną pracą jest niedźwiadek 
ze szmatek Kuky stworzony dla filmu o tej samej nazwie. Przed trzema 
laty wyrzeźbiła Świętą Rodzinę ukrytą w wydłubanym pniu, którą na bożo-
narodzeniowej wystawie w trutnowskiej galerii miejskiej chciała uzupeł-
nić trzódką owieczek. Podczas próbnego instalowania wystawy Terezie 
wydawało się, że trzódka jest zbyt mała więc jeszcze dorobiła jakieś 
owieczki a potem jeszcze raz. Nagle policzenie stadka stało się bardzo 
trudnym zadania. Kiedy doliczyła się 265 owieczek od razu wiedziała, 
że z drzewa wyrzeźbui kolejnych sto figurek aby miała na każdy dzień w 
roku jedną owieczkę. Dopiero wtedy odniosła wrażenie, że figurek jest tak 
akurat. Poza samą ilością owieczek duże wrażenie wywiera to stado jako 
całość zmierzające tak jak w każdej szopce ku Pannie<marii z Józefem 
i Jezusem. Nad wytworzoną sceną radować się będzie każdy obserwator 
a jedynie ci najbardziej ciekawscy zechcą przeliczyć stadko, by sprawd-
zić, czy któraś z owieczek nie zabłądziła. Po pierwszym przedstawieniu 
w Trutnowie szopka zostanie jeszcze zaprezentowana na przyszłe Boże 
Narodzenie w Monachium, w zeszłym roku była prezentowana w Pradze 
a w tym roku będzie nam przynosić radość co najmniej doTrzech Króli w 
Pecu pod Śnieżką. 

Lubomír typlt – skąd jesteś
Na wystawie w Galerii miasta stołecznego Praga w Bibliotece Miejskiej we 
wrześniu 2012 roku zainteresował nas nie tylko swoimi wyraźnymi praca-
mi Lubomír Typlt. W wieku lat czterdziestu nałeży do najwyraźniejszych 
malarzy. Do sformułowania własnego stylu nie wybrał sobie łatwej drogi. 
Po średniej szkole artystycznej Václava Hollara studiował figurę u mistr-
za z prawdziwego zdarzenia Borisa Jirků na Wyższej szkole sztuki sto-
sowanej w Pradze (Vysoká uměleckoprůmyslová škola v Praze). Później 
przeszedł do atelieru malarstwa Jiřígo Načeradskiego na Wydziale Sztuk 
Plastycznych w Brnie. Ani tej szkoły nie dokończywszy idąc za jasnym 
celem wyjechał do Niemiec. Chciał studiować u malarza światowego re-
nome Markusa Lüpertza na Państwowej Akademii Sztuki w Düsseldorfie, 
gdzie wybrany mistrz był dwadzieścia lat rektorem. Życzenie Lubomirovi 
się spełniło i po sześciu latach pod kierownictwem Lüpertza i innych pe-
dagogów szkołę skończył. Jest rzeczą ciekawą, że profesor Lüpertz jako 
pięcioletnie dziecko musiał po wojnie opuścić rodzinny Liberec, aby tam 
wrócić po sześćdziesięciu pięciu latach jako autor wielkiej wystawy swych 
prac. Jego student Lubomír Typlt od 10 stycznia 2015 do Wielkiej nocy 
wystawia obrazy figuralne w galerii Veselý výlet w Pecu. Jedno z płócien 
pokazuje dialog dwóch chłopaków a obraz został nazwany Skąd jesteś? 
Tak samo jak na początku twórczości pracował z wyobrażeniami okru-
cieństwa symbolizowanego na zykład zabitymi kotami i w tym wypadku 
reflektuje obraz Lubomíra dokończony w 2006 roku najczęściej formuło-
wane pytanie, na które odpowiadał w ciągu sześciu lat studiów w Niemc-
zech. Wtedy nie oczekiwał, że takie samo pytanie mu zadamy,alew innym 
kontekście. Rodzinne nazwisko Tippelt było aż do wysiedlenia mieszka-
ńców niemieckiej narodowości przed siedemdziesięcioma laty najczęściej 
występującym nazwiskiem w regionie pod Śnieżką. Od czasów zniesienia 
pańszczyzny przez cesarza Józefa II w roku 1781 odchodzili ludzie z gór 
na przedgórze. W czeskich osadach takich jak na przykład Dvůr Králové, 
Úpice, Jilemnice i Nová Paka mieszka szereg rodzin z nazwiskiem przy-
pominającym o ich korzeniach w Karkonoszach. To dotyczy również lite-
ráta Jaromíra i jego brata malarza Lubomíra Typlta pochodzących z Nowej 
Paki. Domyślali się, że ich ród przyszedł kiedyś z regionów niemiecko ję-
zycznych, ale dopiero teraz dowiedzieli się o dominacji Tippeltów w dolinie 

Górnej Upy. Kiedy zajrzą do genealogii swego rodu najprawdopodobniej 
znajdą przodków w Alberzycach, Marszowie lub Pecu pod Śnieżką. W ten 
sposób Lubomír Typlt za pośrednictwem wystawy wróci w rodzinne strony 
podobnie jak jego profesor Markus Lüpertz jakkolwiek z innymi wraże-
niami.

Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole jest otoczony przyrodą górską 
i zabytkami. Goście konsultują z nami swój program, który uzupełniamy 
dodatkowymi pomysłami. Źródłem inspiracji może być również sam zaby-
tkowy obiekt pensjonatu pełen obrazów, fotografii i dokumentów nie tylko 
z Karkonoszy. Dobrze wyposażone pokoje, podłączenie do internetu Wi-
-Fi, sauna, wanna z hydromasażem, obszerna świetlica z kuchnią w no-
woczesnej dobudówce i obfite śniadania zapewniają nezbędny komfort. 
Do pensjonatu przyjeżdżają grupy przyjaciół, które podobnie jak rodzinne 
spotkania korzystają z obszernej świetlicy. Dzięki korytarzowi łączącemu 
oba obiekty nie zakłócają spokoju pozostałych gości pensjonatu i sami 
nie są przez nikogo niepokojeni. Przed pensjonatem mają przystanek let-
nie 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 Vese-
lym 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. Zna-
leźć tu można informacje o nowościach w regionie, gratisowe materiały 
informacyjne, mapy Karkonoszy i przyległych obszarów, przewodniki, po-
cztówki ze znaczkami, książki czeskie i niemieckie w tym również książki 
dla dzieci. Dla kolekcjonerów mamy turystyczne wizytówki, znaczki, od-
znaki, 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. Szeroki wybór jest w kilku rodzajach naturalnej kosmetyki 
firmowej. W Temnym Dole można sobie zamówić kopie historycznych foto-
grafii Karkonoszy wybranych z naszego bogatego archiwum. Veselý výlet 
przygotował znakomicie nadającą się na prezenty Czekoladę ze Śnieżki 
z opakowaniem opracowanym przez kilku autorów. Ilustracyjne fotografie 
są dostępne na facebooku. Wysokiej jakości czeska czekolada może być 
gorzka 70%. lub słodka mleczna. Wielu gości kupuje karkonoski ziołowy 
miód pitny, mieszanki herbaciane i napoje lecznicze. Oprócz informacji 
turystycznych chętnie wam pomożemy z przygotowaniem programu czy 
wyborem miejsc noclegowych w dolinach pod Śnieżką. W czasie kiedy 
centrum w Pecu pod Śnieżką jest czynne mają goście do dyspozycji inter-
net publiczny. W centrach znajdują się również kantory. Starsze numery 
Veselego vyletu są dostępne na naszych stronach internetowych a zacho-
wane starsze egzemplarze 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 Informacyjne, 
galeria i kantor Veselý výlet w Temnym Dole nr 46, Horní Maršov, Kod 
Pocztowy: 542 26, tel.: 00420 499 874 298. Czynne są codziennie 
od 8:30 do 18:00. Znajomość języka niemieckiego i angielskiego. Aktu-
alności dostępne na facebooku Veselego výletu.

Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole oferuje noclegi ze śniadaniem w 
pokojach dwu i trzyosobowych oraz w apartamencie. Rezerwacje telefo-
niczne w Centrum Informacyjnym. Szczegółowe informacje o noclegach 
w pensjonacie są dostępne na stronach internetowych możemy je wam 
również przesłać pocztą.
E-mail: info@veselyvylet.cz               www.veselyvylet.cz
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Antonín tichý  JANSKé LáZNě

Adolf Berger był nazywany królem nart oraz mistrzem
i nauczycielem narciarskim.

Jako pierwszy narciarz karkonoski wykorzystał swą sławę przy zabezpieczeniu swej egzystencji po skończeniu aktywnej kariery sportowca,
jak świadczy sklep na głównej ulicy i reklama z lat trzydziestych.

tRZY S dLA AdOLfA BERGERA
W macierzystym języku rodaka karkonoskiego, którego nazwisko wspó-
łbrzmi ze sportami zimowymi w Janskich Łaźniach w okresie międzywo-
jennym najlepiej mają trzy litery S dobitniejszy dźwięk: Skikönig, Skime-
ister, Skilehrer! Z takimi tytułami związane jest nazwisko Adolfa Bergera 
najczęściej. I są to tytuły w pełni uzasadnione. W malowniczej miej-
scowości uzdrowiskowej pod Czerną Horą urodziło się wiele narciar-
skich talentów a pan nauczyciel Cajetan Bayer był nawet jednym z pier-
wszych znanych szeroko daleko, kto na długo przed końcem XIX wieku 
wypróbował do tej pory nieznanych desek. Prawdziwą i powszechnie 
podziwianą gwiazdą o międzynarodowej sławie stał się mieszkaniec 
innej karkonoskiej doliny. Nazwisko Berger należy do nazwisk często 
spotykanych w Karkonoszach wschodnich. Wyśledzenie związków po-
krewieństwa z uwagi na brak źródeł piśmiennych jest łatwiejsze tak zwa-
nie „po chałupie”. Przodkowie Adolfa mieszkali w Wielkiej Upie wedlług 
listy mieszkańców z 1772 roku w chałupie z dzisiejszym numerem 80. 
Stylowy dom drewniany obecni właściciele Pavla i Miloš Muzikářowie 
jako byli traperzy nazwali Buda Na Drodze zgodnie ze swoją filozofią 
życiową inspirowaną „On the Road” Jacka Kerouaca. Pod koniec XVIII 
wieku właścicielem jej i sąsiedniej chałupy oraz jeszcze jednej budy let-
niej na Lučinach był gospodarz Christian Berger z małżonką Dorotheą. 
Według stabilnego katastru nieruchomości z 1841 roku właścicielem 
domu na Prostřednym výsluni był pewien Ignaz Berger. Wkrótce potem 
urodził się tutaj w październiku 1848 roku ojciec Adolfa Johann Berger, 
później jedyny właściciel i gospodarz. Żonę Filomenę przyprowadził so-
bie z Lyseczyn Górnych. Razem mieli czterech synów: Rudolfa, Adal-
berta, Vinzenza a 16 czerwca 1894 roku urodził im się Adolf zwany Dolfi. 
Mieli w oborze pięć krów więc chłopcy musieli pomagać przy gospodar-
stwie.Tylko w zimie kiedy łąki przxykrył śnieg miał beniaminek więcej 
czasu na hasanie na w domu na kolanie wyrobionych nartach. Ciężką 
pracą wytrenowane ciało i wrodzony talent pomogły małemu Bergerowi 
szybko zdobyć przewagę nad rówieśnikami szalejącymi na nartach wo-
kół rodzinnych chałup. Teren to był dla narciarzy jak wymarzony i takim 
jest do dnia dzisiejszego. Trasy zjazdowe na Výsluní i Portáškach mają 

stale swych zagorzałych zwolenników. Młody narciarz Adolf Berger 
zwrócił na siebie uwagę już podczas zawodów juniorskich w sezonire 
1910–1911. Zwrócił również na siebie uwagę Emila Bönscha z Lučnej 
budy gdzie podjął pracę od razu po ukończeniu szkoły jako „człowiek 
od wszystkiego”. Ale oficjalnie był instruktorem narciarskim i przewod-
nikiem górskim. W Lučnej budzie wysłużył sobie narciarskie ostrogi 
i całkowicie zasłużony przydomek „król narciarski“. Jego niewiarygodne 
sztuczki, zakłady hazardowe i żartobliwe psikusy przychodziły mu łatwo 
do głowy, bowiem był człowiekiem towarzyskim i pogodnego usposo-
bienia. Żadne zadanie nie było dla niego niemożliwe do spełnienia. Był 
pierwszym autentycznym skialpinistą w Karkonoszach. Potrafił zjechać 
z głównego grzbietu karkołomnym skalistym korytem na zamarzniętą 
taflę Małego Stawu jak nikt po nim. Na ówczesnych mapach to miejsce 
było ozaczane jako Berger Rinne. Zjechał wąskim żlabem w ciemne głę-
bie przy wschodniej krawędzi Śnieżnych Kotłów. Podobnie brawurowym 
sposobem pokonał kilka niebezpiecznych urwisk ze Studnicznej hory 
do doliny Úpská jáma i do innych miejsc doliny Obří důl. Zimowych go-
ści, dla których bracia Bönschowi przygotowywali program i przechod-
zących turystów bawił aż dwunastometrowymi skokami z ze śniegu ule-
pionej skoczni na dachu jednego z budynków ówczesnej Lučnej budy. 
A do tego podczas lotu potrafił po nich rzucać śnieżki. Czasami dla 
lepszego efektu przebrał się w damskie ubranie. Chyba go inspirował 
o dziesięć lat starszy dandys, znakomity narciarz, alpinista i awanturnik 
Oliver Perry Smith. Żyjący w Niemczech Amerykanin słynął z niebez-
piecznych wspinaczek, artystyczunych exhibicji na skałach Szwajcarii 
Saksońskiej i na szczytach Alp. Podczas wspinaczek na skały w Kar-
konoszach zajrzał również do Lučnej budy. Nie tylko nauczył Bergera 
showmanskich moresów, ale również całorocznego twardego treningu. 
Jednakże z uwagi na pracę dobrze się zapowiadający narciarz nie miał 
czasu nabranie udziału w zawodach. 

Podczas pierwszej wojny światowej Adolf Berger służący w szeregach 
armii austriacko-węgierskiej został ciężko ranny z trwałym upośledzeni-
em. To go jeszcze bardziej zbliżyło z podobnie upośledzonym przyja-
cielem z nart rówieśnikiem Otto Schrimpelem z Vrchlabi, który znako-
micie skakał i biegał z przestrzelonym kolasnem. Berger po wyleczeniu 
wrócił do pracy w Lučnej budzie. Po zranieniu miał częściowo unieru-
chomioną rękę włącznie z kilkoma palcami. Dlatego sobie wypracował 
własny styl trzymania ciała podczas skoków z wyprostowanym ciałem 
i rękoma na szwach spodni lub częściowo rozłożonymi, który nazywał 
stylewm norweskoim, ale którym się wyraźnie odróżniał od wszystkich 
innych skoczków z norweskimi włącznie. Pomimo tego handicapu stał 
się modelem wielu reklamowych pocztówek a później i filmów w któ-
rych grał albo występował jako kaskader. Ponoć grał już w pierwszym 
dokumentarnym filmie „Das Wunder des Schneeschihs” reżysera nie-
mieckiego Arnolda Fancka, który nakręcvił dużo tytułów poświęconych 
górom, sportowi i narciarstwu. Właśnie tam podpatrzył od znakomitego 
austriackiego iknstruktora Hannesa Schneidera efektowny obrót popr-
zeczny , czyli słynny Quersprung. Niespodziewanie go zaprezentował 
w Janskich Łaźniach zaskoczonym widzom z plecakiem na plecach w 
pełnej szybkości przy pokazowym skoku na skoczni Ducha Gór, kiedy 
go zaskoczyli przy lądowaniu pod skocznią za późno reagujący udepta-
wacze. Również w przypadku kolejnego udanego niemego filmu Fancka 
Święta Góra z 1926 roku wywoływał swoimi akrobatycznymi wyczynami 
niemały zachwyt. Warto wspomnieć, że w filmie wystąpiła po raz pierws-
zy w roli aktorskiej słynna później, ale budząca kontrowersje, reżyserka 
Leni Reifenstahl. Między najlepszymi narciarzami z Europy środkowej, 
których reżyser Fanck regularnie angażował, Adolf Berger zawsze się 
wyróżniał. 

Po ślubie z Klarą, urodzoną w październiku 1897 ropkiu w bliskim 
śląskim Schmiedebergu, czyli dzisiejszych Kowarach po polskiej stronie 

gór, Adolf Berger stał się samodzielnym przedsiębiorcą. W 1920 roku 
w Janskich Łaźniach wynajęli sobie mieszkanie w już nie istniejącym 
starym hotelu uzdrowiskowym Vratislav od założonej w ty,m roku Spó-
łki Akcyjnej Janskie Łaźnie. Berger pracował jako przewodnik górski 
i przede wszystkim jako rozchwytywany instruktor jazdy na nartach. 
Później otworzył tu mały sklepik z artykułami sportowymi i z tkaninami. 
W 1927 roku wynajął większe pomieszczenia handlowe na parterze 
reperezentacyjnego hotelu Janský dvůr dogodnie położony w centrum 
uzdrowiska i poszerzył asortyment oferowanych towarów o pamiątki 
oraz sprzedaż i servis nart i sanek. W latach 1922 – 1927 urodzili się 
im syn Hans i córka Ilsa. Dobrze prosperujący przedsiębiorca mógł w 
1930 roku kupić od Richarda Gottsteina idylliczny dom nr 16 na gra-
nicy między Janskimi Łaźniami a samodzielną jeszcze wówczas osadą 
Czerna Hora. Stylowy dom drewniany z dumną nazwą Vila Landhaus wy-
budowany zgodnie ze stylem najstarszych domów z XVIII wieku należał 
cały wiek do janskolazeńskiej rodziny Ettrichów. Z tej pochodził również 
długoletni kierownik urzędu pocztowego i właściciel kilku nieruchomoś-
ci Richard Ettrich, po powstaniu samodzielnej Czechosłowacji od 1919 
roku burmistrz miejscowości Janskie Łaźnie. Z domu był bardzo dobr-
ze widoczny przedmiot dumy Bergera Karkonoska skocznia narciarska 
na przeciwległym zboczu grzbietu Střední hřeben. W owym czasie była 
największą skocznią w Karkonoszach. Do jej wybudowania Adolf Ber-
ger bardzo wyraźnie się przyczynił i na niej przeżył swoją błyskawiczną 
karierę narciarskiej gwiazdy, ale i smutny koniec. Wkrótce po założeniu 
Centralnego Związku Niemieckich Towarzystw Sportów Zimowych w 
Republice Czechosłowackiej (ČSR / HDW) Berger podobnie jak więks-
zość sportowców niemieckich z Karkonoszy wstąpił w jego szeregi. W 
Janskich Łaźniach zaczął w kolorach HDW zdobywać wawrzyny. Nies-
podziewanie pierwsze większe zwycięstwo odniósł w biegu w ramach 
tutejszych mistrzostw HDW na początku 1921 roku. Razem z dobrymi 
wynikami i w skokach zajął łącznie najlepszą pozycję w kombinacji nor-
weskiej. Wkrótce potem wygrał w silnej konkurencji najlepszych zawod-
ników niemieckich i austriackich Złotą nartę w Oberstaufenie zyskując 
tytuł mistrza Niemiec. Jako ciekawostka dzisiaj brzmi fakt, że trzy lata 
po zaniku monarchii otrzymał srebrny puchar przechodni arcyksięcia 

Karla Habsburskiego z 1912 roku dla najlepszego narciarza Karkonos-
zy. Rok później zdobył już na zawsze to cenne trofeum jej potrójny zdo-
bywca Vinzenz Buchberger ze Szpindlerowego Młyna. Dobre wyniki w 
skokach uzyskiwał Adolf Berger już i na starej skoczni na zboczu Světlej 
hory. A kiedy na zawody FIS „Rendez – vous” w Janskich Łaźniach w 
roku 1925, dodatkowo uznanych jako II Mistrzostwa Świata, wybudo-
wano nową skocznię z lądowiskiem niemalże w centrum uzdrowiska, 
Adolf Burger czuł się na niej jak w domu. Długo nikt nie mógł popra-
wić jego rekordu tej skoczni skoku o długości 56 m. Podczas treningu 
przed najważniejszymi zawodami jegokariery narciarskiej kilkakrotnie 
przekroczył krytyczny punkt 40 metrów. Całkiem logicznie oczekiwa-
no, że ulubieniec tutejszych kibiców mistrzostwa wygra. Niestety – jak 
już to wżyciu bywa –Berger z numerem startowym 15 nie miał 15 lu-
tego szczęśliwego dnia a jego wyniki wystarczyły na zajęcie 5 miejsca. 
Nawet jego przyjaciel Otto Schrimpel skoczył dalej. Ulubieniec tłumów 
przywykły do zdobywania laurów bardzo źle znosił porażkę. Stopniowo 
zaczęli go doganiać młodsi trywale zwłaszcza Franz Wende ze Svobo-
dy nad Upą, Josef Adolf a później i utalentowany junior Gustl Berauer 
z Peca pod Śnieżką. Berger zaczął dawać pierszeństwo zaangażowa-
niu w roli przedsiębiorcy a w zimie prowadzeniu szkoły jazdy na nartach 
o znakomitym renome. Po tej szkole zachowały się piękne emailowe 
odznaki w kilku wariantach kolorowych i kształtowych w wersji czeskiej 
i niemieckiej. Również dzięki takim pamiątkom nazwisko typowego 
karkonoskiego górala i narciarskiego pioniera Adolfa Bergera jeszcze 
żyje przynajmniej wśród licznych kolekcjonerów. Jego portret zepsuło 
późniejsze członkostwo w nazistowskiej partii, za co był pod koniec lip-
ca 1945 roku jako jeden z pierwszych mieszkańców z Janskich Łaźni 
włączony do żywiołowej deportacji. Jego żona Klara z córką, synową 
i dwuletnią wnuczką wyjechały do amerykańskiej strefy okupacyjnej po-
konanych Niemiec z Trutnova już „regularnym” transportem 21 kwietnia 
1946 roku. Resztę życia Adolf Bberer spędził w Bawarii jako właściciel 
ekskluzywnego hotelu w centrum uzdrowiska Bad Wiessee na zachod-
nim brzegu jeziora alpejskiego jeziora Tegernsee.
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PEC POd ŚNIEżKą

Josef Adolf z pierwszymi medala-
mi w 1923 roku.

Gustl Berauer po wyścigu na
18 km w Ga-Pa 29. 1. 1940.

Míla Sochor na mistrzostwach Czechosłowacji
w Jasnej w 1972 roku.

JOSEf AdOLf Z ZAHRádEK
Ród Adolfów był po stulecia związany z „zagłębiem górskim” Vrchlabi, czyli dzi-
siejszym Szpindlertowym Młynem i enklawami łąkowymi gminy Strážné. Franz 
Adolf urodził się w maju 1863 roku na Zadnich Rennerovkach w budzie Dvorská 
bouda, w wieku dwudziestu siedmiu lat się ożenił z Karoliną Buchbergerową 
ze Szpindlerowego Młyna. Adolfowie w Dvorskiej budzie tysiąc trzysta metrów 
nad poziomem morza gospodarzyli przez co najmniej dwoieścier lat, ale Franz 
z rodziną się już tutaj nie zmieścił. Dlatego w 1896 roku z żoną kupili chałupę 
z piękną łąką w dolnej części Zahradek w Pecu. Dziesięć lat później im naj-
bliśsi sąsiedzi Zinneckerowie sprzedali swoją starą chałupę z kawałkiem łąki. 
To już Adolfowie mieli trzech synów i córkę. Najmłodszy syn Josef urodził się 
na Zahradkach 14 maja 1898 roku a w wieku dziesięciu lat brał udział w swoich 
pierwszych wyścigach narciarskich w biegu. Wygrał podobnie jak później jesz-
cze wiele razy. Wówczas już miejscowy klub sportów zimowych Autopal ponad 
dwustu pięćdziesięciu członlków. Josef Adolf jeździł na dębowych deseczkach 
z rozpadłej beczki. Dopiero po którymś z kolejnych zwycięstw w wieku lat trzy-
nastu wygrał prawdziwe narty. Żylasty góral zyskał doskonałą kondycję fizyczną 
jeszcze jako chłopiec pomagając ojcu i starszym braciom w gospodarstwie. 
Chałupy służące jako obory stały w najwyżej położonych partiach ich gruntów, 
aby im łatwiej było nawozić łąki. Ale ciężkie płachty pełne siana musieli nosić 
pod górę by siano złożyć na strychu na zimę. Równie dobrym nieświadomym 
treningiem było dla Josefa codzienne noszenie biegiem jedzenia dla ojca ci-
ężko pracującego jasko drwal daleko od domu. W zimie miały dzieci więcej 
wolnego czasu, który mogły wypełniać zabawami na nartach. I tak dwudziestu 
chłopaków z Zahradek, Lučin i Vysokiego Svahu codziennie wybijało energię 
na nartach. Ulubionym miejscem była łąka nazywana U klausy, czyli do dzisiaj 
zachowanej resztki tamy służącej do spławiania drzewa. Obecnie stąd wiedzie 
koło Husovej budy na Lučiny wyciąg narciarski z trasą zjazdową Mulda. Mając 
lat czternaście Josef skończył szkołę i zaczął z ojcem pracować w lesie. W za-
wodach dla dzieci był bezkonkurencyjny. Ale dalszy jego rozwój zahamowała 
Wielka Wojna. Mając osiermnaście lat poszedł podobnie jak bracia do wojska. 
W 1916 roku przeżył ciężkie chwile w Karpatach, gdzie musiał być operowany 
ze względu na odmrożenia. Koniec wojny zastał Josefa na froncie w Chorwacji 
skąd szedł do domu pieszo aż do Peca. Po drodze dostał czerwonkę i był tak 
słaby, że przez pierwszą zimę po wojnie nie mógł ani ustać na nartach. W zimie 
1920 roku już to wyglądało inaczej. Dzięki zwycięstwom w biegach na nartach 
w Janskich Łaźniach i w Karpaczu dostał się do pierwszej kategorii sportowej. 
W następnej zimie odważył się również na skoki, aby mógł startować w najpo-
pularniejszej wówczas kombinacji norweskiej. Początkowo podejrzewano go 
na zawodach czy przypadkiem sobie nie skraca trasę skoro wygrywa z taką 
przewagą nad rywalami. Szybko jednak poznali, że Adolf z Peca jest extra kla-
sa. W zimie 1921 roku wygrał jedenaście wyścigów w biegu na nartach i po raz 
pierwszy pokonał zawodników z Norwegii. To był wówczas główny wskaźnik 
zdatności zawodnika. Podczas kolejnej zimy Adolf odniósł mnóstwo sukcesów. 
Kiedy go zaproszono na wolne mistrzuostwa do Niemiec startował z numerem 
54 i wszystkich pięćdziesięciu trzech zawodników wyprzedził i na metę do-
jechał jako pierwszy. Pokonał i swego przyjaciela Vinzenza Buchbergera ze 
Szpindlerowego Młyna. W swoich notatkach zapisał: znowu myśleli, że sobie 
skracam trasę. Wówczas stał się po raz pierwszy mistrzem Niemiec w kombi-

Na zboczach wokół Peca pod Śnieżką narciarze wspó-
łzawodniczą już sto dziesięć lat. W pierwszym wyścigu 
na dziesięć kilometrów 28 stycznia 1905 roku wzięło 
udział dziesięciu zawodników. Od tamtej chwili na za-
śnieżonych łąkach, na szczytach gór oraz na leśnych 
drogach w Pecu wyrosło tylko trzech olimpijczyków. 
Ale za to w owych czasach należeli do grona naj-
lepszych narciarzy świata. Ich wyniki oraz losy niosą 
brzemię komplikowanej historii dwudziestego wieku. 
O dwóch z nich otarła się śmierć. Na przekór wszy-
stkiemu swoimi osiągnięciami wydźwignęli Pec pod 
Śnieżką między ośrodki narciarskie cieszące się sła-
wną historią zawodów narciarskich. Narciarstwo i po 
skończeniu aktywnej kariery sportowej zapewniło im 
wysoki prestiż społeczny i ciekawą pracę. 

nacji dzięki czwartemu miejscu w skokach. W lutym 1923 roku miały miejs-
ce w Harrachowie największe jak do tej pory zawody narciarskie w historii 
Republiki Czechosłowackiej przemianowane na wolne mistrzostwa kraju. W 
wyścigu na osiemnaście kilometrów brało udział 152 narciarzy ze wszystkich 
narciarskich krajów Europy łącznie z dwoma ostatnimi zwycięzcami Holmen-
kollenu Einarem Landvikierm i Heraldem Oekernem z Norwegii. Josef Adolf 
startował jedną minutę przed Norwegami a ci robili wszystko by go dogonić, 
ale nie udało im się to, przeciwnie stracili jeszcze dalszą minutę. Patronat nad 
zawodami mieli prezydent Masaryk, hrabia Ottzo Harrach, kupiec J.V.Rott jak 
również czterej ministrzy rządu czechosłowackiego z Edwardem Benešem. Nie 
znany do tzekj pory szerokiej publiczności Josef Adolf z Peca stzał się nagle 
faworitem na łączne zwycięstwo w kombinacji norweskiej z główną nagrodą 
w postaci rzeźby z bronzu św. Wacława darowanej przezn prezydenta TGM. 
Sale josef przy skoku upadł i zajął trzecie miejsce za słynnymi Norwegami. To 
oznaczało dla niego i Vinzenza Buchbergera zaproszenie na główne zawody 
sezonu do Holmenkollenu. Tutaj po raz pierwszy w życiu brał udział w wyścigu 
na pięćdziesiąt kilometrów, po trzydziestu kilometrach był czwarty, ale potem 
spadł na najniższe pozycje. Doświadczeni zawodnicy długich dystansów wied-
zą, że można temu zapobiec w porę uzupełniając kalorie i napoje. Po punkcie 
wyżywieniowym na 35 kilometrze kondycja Josefa Adolfa uległa poprawie i je-
szcze zdążył wyprzedzić wielu zawodników, ale na ostatnim odcinku urwała mu 
się podeszwa i dobiegł na metę jako 22 z nartami w rękach. 

Wielką inspiracją była zapowiedź zorganizowania pierwszej zimowej olimpia-
dy w lutym 1924 roku w Chamonix. Zawody kwalifikacyjne odbyły się w Szpin-
dlerowym Młynie w dolinie Labský důl, gdzie stała pierwsza tutejsza skocznia 
narciarska. Josef Adolf wygrał bieg, w skokach był drugi i wygrał w kombinacji. 
Po drodze do Francji narciarze z Karkonoszy wzięli jeszcze udział w zawodach 
w Davos i w St. Moritz, ale główny start na nich czekał na olimpiadzie 2 lutego w 
wyścigu na piętnaście kilometrów. Josef Adolf był za czterema Norwegami pią-
ty, w skokach był najgorszy z pierwszej dziesiątce a łącznie na pierwszej olimpi-
adzie uplasował się w kombinacji na szóstej pozycji za Norwegami i Szwedem. 
Przyjaciel Vinzenz Buchberger był tuż za nim na siódmym miejscu. Z olimpiady 
wyjechali z powrotem do St. Moritz, gdzie po Nimczech i Czechosłowacji Josef 
Adolf wygrał również mistrzostwa Szwajcarii w kombinacji norweskiej. W znako-
mitej formie był również na międzynarodowych zawodach w Janskich Łaźniach 
w lutym 1925 roku, które później uznane zostały za pierwsze narciarskie mis-
trzostwa świata. W ten sposób po upływie pewnego czasu Josef Adolf stał się 
wicemistrzem świata, ponieważ w kombinacji norweskiej zajął drugie miejsce. 
W następnych latach skupił wszystkie wysiłki na przygotowaniach do następnej 
olimpiady w St. Moritz, gdzie mu się zawsze dobrze wiodło. Do sezonu zimo-
wego 1928 roku był dobrze przygotowany, wygrał narodowe kwalifikacje olim-
pijskie w biegu i kombinacji, w skokach zajął drugie miejsce. Adolfa obawiali 
się i Niemcy i Norwegowie. Zamiast szczytu narciarskiej kariery przeżył wielki 
zawód. Niespodziewanie górala zdradziło zdrowie. Po silnym przeziębieniu miał 
trudności z oddychaniem – sezon olimpijski bnył stracony. Rok wcześniej oże-
nił się z Idą Dix z osady leżącej na przeciwległym zboczu Hnědy Wierch. I to 
pomogło mu podjąć decyzję o skończeniu kariery sportowej. 

Narciarstwo turystyczne przeżywało wówczas niebywały boom. Do Peca pr-
zyjeżdżało coraz więcej gości w zimie. Gospodarze w chałupach przygotowy-

wali pokoje gościnne a starannie pielęgnowane w lecie łąki w zimie 
przekształcały się w narciarskie trasy zjazdowe. Zahrádky były za-
wsze i nadal są atrakcyjnym miejscem. Josef Adolf na miejscu bar-
dzo starej chałupy po rodzicach w 1930 roku wybudował hotel gór-
ski Nova Adolfova bouda, który dzisiaj nazywa się Čapkova bouda. 
Inspirował się obiektami w szwajcarskim ośrodku Lenzerheide, w 
którym parokrotnie brał udział w zawodach. Z narciarza przekszta-
łcił się w jednego z najważniejszych właścicieli bud w Pecu. Tytuł 
mistrza otwierał mu wszędzie drzwi i przyciągało gości. Na nielicz-
nych zachowanych fotografiach można zaobserwować jak chętnie 
fotografowali się z właścicielem na nartach, przy suszeniu siana, 
piłowaniu drzewa. Rodzinie Adolfów wiodło się dobrze. Ale wojna 
wszystko zniszczyła. Przestali jeździć goście z Pragi i z głębi kraju. 
Zostały tylko krótkie pobyty ludzi z Trutnova. Josef Adolf nie wstąpił 
do nazistowskiej partii, polityka go nie interesowała a jedyną legity-
macją jaką miał była legitymacja klubu narciarskiego. Pomimo tego 
po wojnie nie minęły go bardzo twarde represje. 

W połowie maja 1945 roku z piętnastoletnim wówczas synem 
Josefem sprzątali po zimie łąkę na Zahradkach, kiedy z lasu wyszli 
dwaj uzbrojeni mężczyźni z dopiero co utworzonej bojówki „Pięść“. 
Przez chwilę o czymś rozmawiali po czesku, czego młody Josef nie 
rozumiał. Potem ojca odwieźli do fabryki AEG w Trutnowie, póź-
niej przebudowanej na urząd powiatowy. Tutaj w głównym urzędzie 
śledczym narciarskiego mistrza Josefa Adolfa zmienili w człowieka złamanego. 
W bardzo złym stanie fizycznym i psychicznym wrócił do Peca. Nie wzniesiono 
przeciwko niemu żadnego obwinienia, ale nie miał prawa już wejść do Adolfo-
wej budy, z rodziną byli u krewnych w dolinie w Pecu. Atak na znanego narciar-
za miał prawdopodobnie dwa cele: zastraszenie miejscowej ludności i szybkie 
uwolnienie dla nowo napływających mieszkańców największą budę na Zahrad-
kach. Pod względem prawnym Josefowi Adolfowi cały majątek został zarekwi-
rowany na mocy dekretu prezydenta Edwarda Beneša, który przed dwudzies-
toma laty podziwiał jego wyniki na mistrzostwach Czechosłowacji. Jeszcze kie-
dy Adolf był więziony w Trutnowie hotel i sąsiednią chałupę jego rodziny zajął 
zarządca narodowy František Volhein, ktzóry jednak nie przyszedł do Peca by 
tu gospodarzyć i po upływie pół roku zniknął. Dopiero 16 kwietnia 1946 roku 
Čapkową budę i sąsiednią chałupę przejął gospodarz František Skalický, który 
spędził tu resztę życia. Pucz komunistyczny nie pozwolił mu obiekty odkupić 
i normalnie w nich gospodarzyć więc przynajmniej hotel od 1 października 
1948 roku prowadził jak najlepiej potrafił i mógł pod firmą Československé ho-
tely, Restaurace a jídelny, później przedsiębiorstwo Turista, Krkonošské hotely, 
Interhotely Krkonoše a od lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku pod szyl-
dem przedsiębiorstwa z Hradce Králové – Montas.

W latach osiemdziesiątych Čapkova buda była przygotowana do rozbiórki. 
Na jej miejscu miał stanąć zakładowy ośrodek w stylu normalizacyjnym. Na sz-
częście „aksamitna rewolucja” w 1989 roku te plany przekreślłiła. Większą 
część pierwotnej łąki Josefa Adolfa zabiera od roku 1959 główna trasa zjazdo-
wa na Zahrádkach. Można tylko spekulować jakim sposobem by się rozwija-
ły usługi narciarskie , hotelowe i parkingowe po wojnie gdyby grunty i budy 
zostały własnością miejscowych gospodarzy takich jak Josef Adolf lub Fran-
tišek Skalický. Wizyta podobnych miejsc w Alpach podsuwa jednoznaczną 
odpowiedź. Josef Adolf jeszcze w maju 1946 roku z czeskimi organizatorami 
przygotował pierwsze powojenne Majowe Zawody. Miał za zadanie, przyjęcia 
którego nie mógł odmówić, wytyczenie trasy slalomu gigant ze Studničnej góry 
do doliny Úpská jáma. Miał ją również przygotować. Dwa miesiące później 2 
lipca 1946 roku wyjechał z rodziną transporetem do rosyjskiej strefy okupacyj-
nej w Niemczech. Pomógł jeszcze swym bliskim w ucieczce do Bawarii, gdzie 
dzień po pięćdziesiątych trzecich urodzinach ponoć na następstwa przesłuchi-
wań w Trutnowie zmarł. Najbardziej było mu żal pozostawionych fotografii, me-
dali, dyplomów a przede wszystkim siedemdziesięciu srebrnych, pozłacanych, 
marmurowych, szklanych i porcelanowych pucharów, które mu przypominały 
narciarskie sukcesy od samych początków w Pecu aż po sławne zwycięstwa 
nad najlepszymi narciarzami owych czasów. W rodzinnej chałupie Adolfów pro-
wadzi tradycyjny pensjonat górski U Skalických córka Františka Skalickiego 
Maruška. Niedawno znalazła na strychu kilka medali, plakiet i dwa puchary. 
Ten srebrny jest pamiątką przypominającą wielkie zwycięsdtwo Josefa Adolfa 
na mistrzostwach Szwajcarii 1924. 

GuStL BERAuER Z HNědEGO VRCHu
Otto Berauer urodził się w czerwcu 1877 roku na łąkowej enklawie Sever-
ka w chałupie zwanej Studánka podobnie jak cztery pokolenias przed nim. 
Piękne, ale srogie miejsce na północnym zboczu góry Liščí hora setki lat aż 
do roku 1945 nazywało się Berauerberg, czyli Wierch Berauera. Przodkowie 
Otty zakładali osadę Pec; najstarszym znanym nam jest Georg Berauer, który 
przyszedł na świat około 1600 roku. Z synem Georgiem są wymienieni jako 
jedyni Berauerowie w najstarszym spisie właścicieli bud z 1644r. Otto był ich 
potomkiem w prostej linii co najmniej dziesiątym pokoleniem Berauerów w 
Pecu. Z żoną Anną z innego prastarego rodu Zinneckerów mieli kupę dzieci. 
Tradycyjny gospodarz Otto Berauer był jednocześnie drwalem, muzykantem 
i jednym z pierwszych instruktorów jazdy na nartach w Pecu. Z Severki Otto 
z Anną przeprowadzili się do jego matki Pauliny z domu Dixowej mieszkającej w 
mniej srogim miejscu Braunberg znanym dzisiaj jako Hnědý Vrch. Ich chałupa 
nr 55 bez nazwy stoi tutaj pod hotelem Energetik do dnia dzisiejszego. Do Be-
rauerów na Hnědym Wierchu należały i inne chałupy jak na przykład dzisiejsza 
Jitřenka. Na łąkach, przez które dziś wiedzie narciarska trasa zjazdowa uctzył 
Otto jeździć na nartach swoich najstarszych synów Adolfa i Ottę, który później 
został zawodowym instruktorem jazdy na nartach w budzie Luční bouda. Jak 
jeździ na nartach najmłodszy syn Gustav od dzieciństwa zwany Gustl ojciec już 
nigdfy nie zobaczył. A to właśnie on został narciarskim mistrzem świata. Matka 
Anna zmarła w wieku trzydziestu trzech lat kiedy Gustl miał dwa lata. Zmarła w 
kwietniu 1914 roku przy ósmym porodzie razem z dwoma urodzonymi bliźnięta-
mi. Ojciec zmarł na raka zaledwie dwa lata pó Źionej.

Sześcioro sierot rozebrali między sobą krewni. Czteroletni Gustl z siostrą 
Marią i bratem Adolfem znaleźli nową rodzinę na Zahrádkach u babci Anny Zi-
nneckerowej. Z chałupy, na miejscu której stoi dzisiaj buda Vraní bouda, miał 
parę kroków do górskiej szkoły na Hrnčířskich budach. Na nartach jeździł pó-
źniej nie tylko tutaj, ale i znacznie dalej do szkoły w Marszowie. Gustl pokochał 
tereny narciarskie na Liščí łące, Zahrádkach, Hnědym Wierchu i ulubionej Mul-
dzie wprost pod chałupą. Już w szkole był znakomitym narciarzem zjazdowym, 
skoczkiem a przede wszystkim biegaczem narciarskim. Ku takiej wszechstron-
ności trenował Gustla jego starszy brat Otto, do którego biegał do Luční budy. 
Kiedy z uwagi na zdrowie skończył karierę sportową sąsiad z Zahradek Josef 
Adolf, wygrywał swoje pierwsze wyścigi szkolne młodszy o czternaście at 
Gustl Berauer. Po powrocie z wojska (służył w Armii Czechosłowackiej) regu-
larnie zwyciężał wśród dorosłych. W maju 1932 roku po raz pierwszy wygrał 
w Karkonoszach słynne Zawody Majowe w slalomie niedaleko od Luční bnudy. 
Po kolejnych dziesięciu udanych sezonach zwyciężył w Zawodach Majowych w 
maju 1941 roku jako w ostatnich wyścigach w życiu. 

Po pierwszym zwycięstwie na mistrzostwach republiki wyjechał Gustl Be-
rauer w lutym 1936 roku w wieku dwudziestu czterech lat jako członek Ekipy 
Czechosłowackiej na olimpiadę w Garmisch-Partenkirchen. Najlepszym wyni-
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Zwycięzcy na mistrzostwach świata
w Cortinie w kombinacji 7. 2. 1941

Míla Sochor na trasie slalomu
Pucharu Świata, Kitzbühel.

kiem olimpijskim młodego narciarza było piąte miejsce w sztafecie biegaczy. 
W kombinacji norweskiej zajął miejsce czternaste. Potem skupił się na przy-
gotowaniach do następnej olimpiady w japonii. Poza znako,mitym bieganiem 
wyraźnie się poprawił w skokach. Udało mu się przekroczyć mitologiczną 
granicę stu metrów. Ale rozpętana przez nazistów druga wojna światowa nie 
tylko odebrała Brauerowi szanse na złoty medal olimpijski, ale i berzpośrednio 
zagroziła mu śmiercią. Ale tego rzecz jasna po wyścigach w Ga-Pa w 1936 roku 
nie mógł się spodziewać. Rok później w zimie wygrał na mistrzostwach Cze-
chosłowacji w Banskiej Bystrzycy nie tylko w kombinacji norweskiej, ale i al-
pejskiej i stał się najlepszym narciarzem w kraju. W lutym 1937 roku wyjechał 
na mistrzostwa świata do Chamonix gdziem w kombinacji zajął piąte miejsce. 
Przez całą swoją karierę startował w kolorach macierzystego klubu sportowego 
w Pecu. Ale największy sukces odniósł Gustl Berauer po zaborzer Sudetów 
w dresie reprezentacji niemieckiej. Pół ropku przed wojną na mistrzostwach 
świata w polskim Zakopanem w Wysokich Tatrach po raz pierwszy w historii 
narciarstwa pokonał Norwegów w królewskiej dyscyplinie i stzał się 19 lutego 
1939 roku mistrzem świata w kombinacji norweskiej. Jak zawsze swój sukces 
wywalczył dobrymi skokami a przede wszystkim drugim najlepszym biegiem 
na 18 kilometrów. Od razu stała się z niego narciarska gwiazda. Pojawiał się 
na stronach tytułowych prasy nie tylko sportowej. W dniach 23–26 stycznia 
1941 roku odbyły się 36 narciarskie mistrzostwa Niemiec w Szpindlerowym 
Młynie. Gustl wygrał wyścig na 17 kilometrów z przewagą prawie dwóch minut 
i pomimo tego, że w skokach na wielkiej skoczni był jedenasty przewaga punk-
towa mu zapewniła zwycięstwo w kombinacji norweskiej. Po zawodach wpadł 
do domu w Pecu, ostatnie lata przed wojną mieszkał u brata Otty w chałupie 
nr 172 na głównej ulicy, gdzie dzisiaj mieści się ośrodek informacyjny Dyrekc-
ji KRNAP. Wówczas wywiózł do Bawarii niektóre medale i puchary. Pozostałe 
po konfiskacie majątku rodzinnego pojawiały się jeszcze w Pecu w siedewm-
dziesiątych latacvh i najprawdopodobniej znalazły się jako anonimowe ekspo-
naty w różnych kolekcjach. Po powrocie z Karkonoszy do Alp wyjechał Gustl 
Berauer do Cortiny d’ Ampezzo na ostatnie wielkie zawody. W kolnkurencji 
Finów, Szwedów, Dszwajcarów i Włochów wygrał 7 lutego 1941 ropku po raz 
drugi mistrzostwa świata w kombinacji norweskiej. Alłe to już szalała wopjna, 

zawodnicy wielu krajów nie mogli wziąć udziału albo wziąć udziału nie chcieli 
jak na przykład najlepsi Norwegowie na czele ze skoczkiem Birgerem Ruudem. 
Słusznie wojenne mistrzostwa świata były następnie w 1946 roku dodatecznie 
anulowane. Jeszcze przed tym niż dwudziesto dziewięcio letni Gustl wyjechał 
w marcu 1941 roku na swoje ostatnie międzynarodowe zawody w finskim Lah-
ti wziął udział w tradycyjnych zawodach w niemieckim Ga-Pa. Dla zwycięzcy 
była przygotowana nagroda Wodza, duży talerz z mosiądzu wykładany zielo-
nymi kamieniami. Gustl wygrał i wkrótce potem od Wodza dostał inny prezent 
– płowołanie do wojska na front wqschodni. Jako narciarz służył w oddziałach 
mysliwych górskich Wehrmachtu, ale na nartach chyba sobie nie pojeździłą. 
Podczas bitwy o Moskwę obok niego chyba 3 marca 1942 roku wybuchł po-
cisk artyleryjski ciężko go raniąc (miednica, noga, kręgosłup). Jego brat padł 
w Rosji o miesiąc później. Najstarszego brata Adolfa Berauera zastrzelili w 
Wielkiej Upie w lesie pod Červenym wierchem 25 maja 1945 roku „partyzanci” 
grupy Pięść. Ciężko ranny Gustl leczył się w szpitalu trzy lata. W międzyczasie 
zdążył się ożenić w październiku 1943 roku z Julianą Sachs z narciarskiego 
ośrodka Schliersee w północnej części Alp niedaleko Monachium. Nie mógł 
już startować w zawodach. W 1948 roku w Schliersee otworzył sklep ze sprzę-
tem sportowym i szkołę jazdy na nartach. Jego kontakty i przyjaźnie głównie w 
krajach skandynawskich pomogły mu w handlowym pośrednictwie dla znanych 
firm narciarskich na rynku Niemieckim. Jako słynny zawodnik wykonywał różne 
funkcje sportowe i trenował zachodnioniemiecką reprezentację narciarzy.Jego 
najlepszy podopieczny Georg Thoma wygrał w 1960 roku olimpijski wyścig 
w kombinacji norweskiej.Gustl Berauer był przez szereg lat wiceprzewodnic-
zącym niemieckiego związku narciarzy i członkiem najwyższego kierownictwa 
międzynarodowej narciarskiej federacji FIS. Zmarł jeszcze przed upadkiem 
żelaznej kurtyny – być może dlatego już nigdy nie przyjechał w rodzinne stro-
ny do Peca. Dzisiaj duży sklep w Schliersee prowadzi pod szyldem Intersport 
– Berauer bnardzo podobny do oljca syn Christof. Na antresoli domu towaro-
wego prezentowana jest wystawa poświęcona jedynemu mistrzowi świata w 
narciarstwie z Peca pod Śnieżką. Są tu wystawione plakaty, fotografie, dyplo-
my, puchary i medale – liczne z dalekich Karkonoszy. 

MíLA SOCHOR Z JAVORA
Przed powstaniem Republiki Czechosłowackiej na końcu I wojny światowej 
mieszkało w Wielkiej Upie tylko kilku mierszkańców mówiących po czesku. 
Za pracą albo za ukochaną osobą przyszła tu garstka osób, które szybko spły-
nęły z miejscową ludnością mówiącą po niemiecku. Nowe państwo starało się 
wzmocnić pozycję mniejszości czeskiej obsadzając instytucje państwowe Cze-
chami z głębi kraju. Po 1918 rokudo Wielkiej Upy przyszli głównie policjanci, 
straż graniczna i pracownicy poczty. Listonosz Josef Vyskočil zaczął pracować 
na poczcie w Pecu 1 czerwca 1930 r. Do pracy w górach dał się namówić 
z uwagi na ofertę pracy a także dlatzego, że był miłośnikiem nart. Przez następ-
nych trzydzieści lat na nartach rozwoził pocztę nawet do najwyżej położonych 
miejsc w Pecu. W Kolińskiej budzie dzierżawionej przez Czechów i nastawionej 
głównie na klientelę czeską pracvowała jako kucharka Maria z rodu Dix należą-
cego do najstarszych rodów w dolinie Upy. Dixowie nie przyszli tutaj podczas 
kolonizacji gór przez drwali z Alp, ale najprawdopodobniej z Miśni jako specja-
liści w przetapianiu rud. Dlatego osiedlili się w dolinie Obří důl, ale z upływem 
stuleci spokrewnili się chyba z każdą rodziną. Przodków Marii Dixowej możemy 
wyśledzić aż do Christiana Dixa, który urodził się w Pecu prawdopodobnie w 
1687 roku. Czy był potomkiem Friedricha Dixa wymienionego w najstarszym 
spisie mieszkańców z sierpnia 1644 roku na razie nie wiemy. Najprawdopo-
dobniej należał do linii hutników z XVI wieku z doliny Obří důl reprezentowa-
nej na przykład przez hutnika miedzi Melchiora Dixa. Maria przywiodła sobie 
do chałupy w osadzie Zierlony Potok narzeczonego czeskiego Josefa Vyskoči-
la. Rodzice Vinzenz Dix z Marią, która przyszła na świat u Meergansów w naj-
niżej położonej chałupie na Wielkich Teppeltowych budach dobrze go przyjęli. 
Dzięki dobrej i regularnie nawożonej łące mogli hodować cztery krowy i dwie 
kozy. Maria Dixova sprzedawała w Trutnowie masło i sery z własnej i sąsiadów 
produkcji. W 1933 roku u Vysko ilów urodziła się pierwsza z trzech córek Maria 
później znana poweszechnier jako Madla Sochorová. Aż do Bożego Narodze-
nia w roku 1937 było wszystko nie tylko dla rodziny listonosza Josefa Vyskočila 
w płorządku. Później nacjonaliści zaczęli nagonkę na wszystko co było cze-
skie. Sfanatyzowane wyrostki z Peca wygrażały Dixom i Vyskočilom przemocą 
a mieszana czesko-niemiecka rodzina w latach 1938–1945 przeżywała podob-
nie jak tysiące podobnych rodzin w strefie granicznej najcięższe lata swego 

życia. W ramach mobilizacji Josefa Vyskočila wcielono w szeregi Straży Obrony 
Narodu, by strzegł odcinek granicy między Luční budą, Śnieżką i Růžohorkami. 
Od chłopca z sąsiedztwa dowiedziała się Maria Vyskočilová o przygotowywa-
nym zamachu bomobowym na ich chałupę. Natychmiast zabrała dzieci i parę 
najniezbędniejszych rzeczy i odjechała wgłąb kraju do rodziny gości, którzy 
od lat do nich jeździli na odpoczynek. Po zajęciu Sudetów i demobilizacji osied-
lili się z Josefem początkowo w bardzo trudnych warunkach na przedgórzu Kar-
konoszy. Maria dla sąsiadów czeskich była tą Niermką i przez cały okres wojny 
nie mogła wpaść do Peca. Chyba że zrzekłaby się obywatelstwa czeskiego, 
które zyskała dzięki małżeństwu. To uczynić odmówiła. Do domu mogła wrócić 
dopiero 17 maja 1945 roku. To już wiedzieli, że wszyscy ich sąsiedzi odejdą 
do Niemiec. Pomimo gorzkich doświadczeń z 1938 roku wielu sżpośród nich 
im było żal. Vyskočila koniec wojny zastał na robotach przymusowych w Niem-
czech. Pomimo tego po powrocie bardzo aktywnie wystąpił w obronie czterech 
niewinnych sąsiadów, których lokalna rada rewolucyjna w euforii majowej 1945 
roku skazała na rozstrzelanie.Z trudnością przekonał urzędy by oboje rodzice 
Vinzenz i Maria Dixowie z nimi jako jedyni z całej szeroko rozgałęzionej rodziny 
i jedyna czysto niemiecka para mogli w Pecu zostać. Przed końcem wojny Di-
xowie podobnie jak inni z Peca z konieczności przyjęli pod dach rannych żoł-
nierzy niemieckich na doleczenie. Ci nie umieli dostosować się do warunków 
życia w drewnianej chałupie pełnej przechowywanego siana i niechcący dom 
zapalili. Vyskočilowie wrócili zatem do niewykończonego nowego domu, któ-
ry po wykończeniu jako niemiecki skonfiskowany obiekt ich rodziców musieli 
znowu kupić. 

Madla wyszła za mąż za nauczyciela Miloslava Sochora, sportowca w każ-
dym calu. Siedem lat po wojnie 8 stycznia 1952 roku urodził im się w chałupie 
pod wzgórzem Javor pierwszy syn, któremu dano imię po ojcu – Míla. Później 
przeprowadzili się do mieszkania nauczyciela w szkole na zboczu Wielka Pláň. 
Trasa zjazdowa Javor zostaůa wybudowana dopiero w 1966 r. Dolna stacja 
wyciągu narciarskiego stoi tuż obok chałupy U Vyskočilů na części byłej łąki 
Dixów. Milan zaczął jeździć na nartach na oślich łąkach na Wielkiej i Małej Plá-
ni. Na łące swych przodków na trasie zjazdowej Javor brał udział w zawodach 
narciarskich dopiero jako najlepszy narciarz Czechosłowacji. Nauczyciel Mila 
Sochor organizował dla dzieci szkolne zawody narciarskie a jego syn częs-
to stał na stopniach jako zwycięzca. Ręcznie obsługiwany stoper trzymał w 
zmarzniętej dłoni schowanej pod kurtką co wywoływało podejrzenia, że jego 
syn zwyciężył nad pozostałymi dzięki protekcji. Podobnie jak w wypadku rze-
komego skracania sobie trasy przez Josefa Adolfa wkrótce potwierdziło się, 
że Miloslav Sochor jest najlepszy spośród miejscowych dzieci (także w VV 
13/1999 i 37/2012). 

Aktywni rodzice małych narciarzy założyli w Pecu w 1958 roku klub narci-
arski Slovan Pec, potem Milą zaopiekował się zawodowy trener w Bazie Spor-
towej z siedzibą w Janskich Łaźniach. Zwyciężał w zawodach powiatowych 
i wojewódzkich. Silną motywacją było nie tylko dla Miloslava współzawodnicze-
nie o złoty płatek śniegu, którą po dziesięciu zwycięstwach mogły dzieci nosić 
przypiętą na swetrze lub kurtce chlubiąc się nią przed wszystkimi rówieśnikami 
uprawiającymi narciarstwo. Podobnie jak jego poprzednicy uczestnicy olimpi-
ad Josef Adolf i Gustl Berauer zdobył podstawowe doświadczenia sportowe w 
Pecu podczas dziecięcych gier w lesie, na boisku i na trasach zjazdowych Mul-
da i Zahrádky, gdzie paczka dzieci spędzała poza treningami caływolny czas. 
Ciekawostką jest, że Miloslav Sochor ma przez rodzinę matki wspólne przodki 
z mistrzem świata Gustlem Berauerem. Ich linie rodowe przecinają się nie tylko 
w osobie Augustina Dixa urodzonego w 1786 r. na Wielkiej Plani nieopodal dzi-
siejszej szkoły. A ponieważ matka zwycięzcy Josefa Adolfa była również Dixova, 
prawdopodobnie odkrylibyśmy ich dawne pokrewieństwo. Tak samo jak Adolf 
Berauer również Mila Sochor zdobył tytuł mistrza Republiki Czechosłowackiej 
wśród mężczyzn szesnaście razy. Po raz pierwszy kiedy miał dwadzieścia lat w 
Niskich Tatrach w marcu 1972 roku we wszystkich trzech realizowanych dyscy-
plinach. W owych czasach wyścigi narciarstwa alpejskiego miały małe wspar-
cie ze strony reżimu komunistycznego. Nikt z narciarzy zjazdowych nie mógł 
pojechać na olimpiadę w japońskim Saporo, nie było dobrych nart i sprzętu, 
nie można było wyjeżdżać jesienią na treningi w Alpach. Na przekór tym trud-
nościom Mila na mistrzostwach świata w 1974 roku w St. Moritz, gdzie kiedyś 
zdobywali laury Adolf i Berauer zajął czwarte punktowane miejsce w kombina-
cji. Wtedy karta się odrwóciła. Reżim zmiękł. Był to początek złotego okresu w 
erze starego reżimu, który zapewnił narciarstwu środki finansowe i możliwość 
naszym zawodnikom porównywać swe siły ze światową czołówką. Sukcesy 

Miloslava pomogły młodym narciarzom jak na przykład późniejszej medalistce 
z olimpiady Oldze Charvátowej lub zwycięzcy wyścigów pucharu świata Bohu-
mirovi Zemanovi ze Szpindlerowego Młyna. Również dzięki wynikom Milolslava 
powstał w 1974 roku w Pecu Ośrodek treningowy młodzieży, w którym pod oki-
em trenera Antonina Mezery wyrosło kilku dobrych narciarzy. Później w ośrod-
ku trenował młodych spłortowców sam Miloslav a po nim jego żona zawodowy 
trener Blanka Sochorová. Szkoda, że po dwudziestu latach z powodu braku 
pieniędzy zaniknął. Dzisiaj Blanka trenuje w sekcji narciarskiej Slovan Pec tr-
zydzieścioro dzieci.  W roku 1975 Miloslav w swojej najsilniejszej dyscyplinie 
slalomie gigant wygrał finał Europerjskiego pucharu w Mayrhofen a tym samym 
i całą dyscyplinę. W rocznej kwalifikacji skończył jako tzrtzeci. Przez następne 
trzy lata startował w slalomie gigantmw pierwszej losowanej piętnastce Pucha-
ru Świata, dziesięć razy zajął miejsca punktowane (wówczas punkty zdobywali 
tylko zawodnicy, którzy zajęli pierwszych dziesięć miejsc). Brał udział w ponad 
250 wyścigach Pucharu świata, oprócz Hahnenkammu brał udział we wszyt-
skich słynnych zjazdach. Jako pierwszy czeski zjazdowiec ze światowej czołó-
wki slalomu gigant wyjechał w lutym 1976 roku na olimpiadę w Innsbrucku. 
Trasa głównego wyścigu w jego życiu była wyjątkowo zlodowaciała a Miloslav 
był wyjątkowo zdenerwowany. Jego numerem startowym była trójka. Chciał być 
w pierwszej dziesiątce. Po drugim zjeździe był kjedenasty. W slalomie olimpij-
skim zajął czternaste miejsce. W doskonałej formie na końcu sezonu 1977 roku 
wreszcie stanął na stopniach zwycięzców Pucharu świata w Szwedzkim Äre. W 
slalomoie gigant był trzeci za legendarnym Ingemarem Stenmarkem i Austria-
kierm Klausem Heideggerem. Spoglądając wstecz Miloslav Sochor a po nim 
także młodszy Bohumír Zerman mieli znakomite wyniki zwłaszcza, kiedy sobie 
uświadomimy z jakim balastem politycznym, technicznym i finansowym wówc-
zas startowali. Podobnie jak i jego olimpijscy poprzednicvy z Peca pod Śnieżką 
Josef Adolf i Gustl Berauer swoją karierę zawodnika skończył przed trzydzies-
tym rokiem życia. Nie był ranny lub chory – po prostu miaqł już tego po uszy. 
Później trenował a dziś z partnerami jest współwłaścicielem kilku wypożyczalni 
nart i największej szkoły jazdy na nartach w Pecu pod Śnieżką Happy Hill So-
chor. Jeden ze swych obiektów mają razem z wyciągiem dla dzieci na łące Dixa 
pod Javorem.            www.pecpodsnezkou.cz
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REGION NARCIARSKI SKIRESORt ČERNá HORA–PEC

Pec pod Śnieżką jest kolebką narciarstwa alpejskiego w Karkonoszach. Zanim gdzie indziej powstały trasy zjazdowe z wyciągami kosztem lasów tutaj na łąkach 
Zahrádek, Hnědego Vrchu i Muldy wyrosło kilka pokoleń znakomitych narciarzy z trzemi olimpijczykami Josefem Adolfem, Gustlem Berauerem i Mílą Sochorem na 
czele. Cała trójka zaczynała na Muldzie pod Husovą budą – fotografia z 1931 roku. 

Największy region narciarski ma zapewnioną wystarczającą ilość 
śniegu
Ubiegłoroczna zima z najgorszymi warunkami śniegowymi w ostatnim 
półwieczu była twardą szkołą dla regionu narciarskiego SkiResort Černá 
Hora - Pec, która wypróbowała na ostro poziom technicznego zabez-
pieczenia regionu. Niemalże zupełnie bez śniegu naturalnego można 
było jeździć na nartach nieprawdopodobnie długo bowiem całych 127 
dni. Słabymi miejscami były górne partie tras zjazdowych Zahrádky 
i Vysoký Svah. Przed obecnym sezonem zarządowi regionu udało się 
wybudować infrastrukturę umożliwiającą sztuczne zaśnieżanie również 
tych dwóch najstarszych tras zjazdowych w Pecu pod Śnieżką. Ważna 
odcinek nartostrady od górnej stacji wyciągu Javor do Vysokiego Sva-
hu została poszerzona i jest obecnie trzy razy szerszy. Doprowadzono 
również tutaj wodę, co umożliwia jego sztuczne zaśnieżanie. W areale 
na Černej horze sztuczne zaśnieżanie doprowadzono do trasy zjazdowej 
Zalomená i do oślej łączki dla dzieci Formánek. Sztucznym śniegiem 
można zaśnieżać siedemdziesiąt pięć procent tras zjazdowych najwięks-
zego regionu narciarskiego w Republice Czeskiej. Wierzymy, że napada 
wystarczająca ilość śniegu naturalnego, ale nasz region jest przygotowa-
ny i na kaprysy pżrzyrody. Sezon narciarski już tradycyjnie został zaga-
jony na Černej horze. W niedzielę 30 listopada 2014 pierwsi narciarze 
zjeżdżali trzystametrowy odcinek nartostrady Anděl i Sport 2. Region 
narciarski SkiResort ČERNÁ HORA - PEC oferuje w Černym Dole, Jan-
skich Łaźniach, Pecu pod Śnieżką razem z Wielką Upą i Svobodą nad 
Upą sześć kolejek linowych, 34 wyciągi narciarskie i pasy bieżące z bez 
mała czterdziestoma kilometrami tras zjazdowych. Drugiej takiej oferty 
dobrze połączonych tras zjazdowych na jeden bilet nie ma w naszym 
kraju. A to wszystko w scenerii naszych najwyższych gór z dominującym 
szczytem Śnieżki, na który można wyjechać nową kabinową kolejką li-
nową. Przed rokiem dwa główne areały narciarskie Pec a Černá hora 
połączono. Od tej pory poziom oferowanych usług uległ wyraźnej popra-
wie. Za przykład może posłużyć główna linia skibusów łącząca Janskie 
Łaźnie i Pec. Narciarze mają pewność, że skibus przyjedzie zgodnie 

z rozkładem jazdy a dzięki większej ilości autobusów w szczytowych ter-
minach sezonu zapewniony jest lepszy komfort jazdy. W Pecu na trasie 
zjazdowej z najmniejszym skłonem Vysoký Svah przybyła jakopierwsza 
w Czechach Funline – trasa o długości 450m z pochyłymi zakrętami, pr-
zeszkodami i ośmiometrowym tunelem. Z pewnością zwłaszcza młodsi 
narciarze docenią nową atrakcję. W Pecu na Zahrádkach 2 i w Černym 
Dole na nartostradzie Ford Špičák zainstalowano urządzenia mierzące 
szybkość narciarza oznaczone jako Top Speed. 

RAdY dLA NARCIARZY
Parkowanie
W Jańskich Łaźniach na wszystkich trzech parkingach kompleksu nar-
ciarskiego parkowanie kosztuje 60 koron na dzień. Dla amatorów jazd 
nocą przeznaczony jest darmowy parking centralny na Protěžu (od godz. 
17:00 do 24:00). W Černym Dole i w Svobodzie nad Upą parkuje się 
gratis. Wszystkie parkingi w Pecu pod Śnieżką i w Wielkiej Upie, dla jed-
nodniowych narciarzy z ważnym skipasem dla dorosłego i paragonem 
z jego zakupu oferują cenę 60 koron na dzień. Przy jazdach wieczornych 
na Javorze parkowanie od godz. 17:00 do 22:00 w Wielkiej Upie na P 
I i na wszystkich parkingach w Pecu jest gratis. 

Godziny otwarcia
Kompleksy SkiResortu mają jednakowe godziny otwarcia na cały se-
zon. Wszystkie kolejki linowe i długie wyciągi są czynne od godz. 8:30 
do 16:00, krótkie wyciągi od godz. 9:00. Na tych najdłuższych oświet-
lonych wieczorne jazdy zaczynają się o tej samej godzinie - 18:00, żeby 
śnieg zdążył odpowiednio zamarznąć po ratrakowaniu. Między godz. 
16:15 a 18:00 nartostrady są zamknięte. Trasy zjazdowe są czynne w 
zależności od aktualnych warunków śniegowych. Informacje o tym, która 
trasa narciarska jest czynna wieczorem, znaleźć można na www.skire-
sort.cz. 
Jazdy wieczorne na Javorze 1 i 2 w Pecu i na Protěžu w Jańskich Łaź-
niach są najlepsze w Czechach i o ile warunki to umożliwiają, dostępne 

są od godz. 18:00 do 21:00. W Pecu tak jest dostępna trzecia co do dłu-
gości oświetlona nartostrada w Czechach. Na Zahrádkách III jeździ się 
wieczorem w poniedziałek, wtorek, czwartek oraz w niedzielę w regular-
nych godzinach. Na trasie zjazdowej Modřín w Wielkiej Upie jeździć moż-
na już od godz. 17:00 do 21:00. Wieczorne jazdy w Svobodzie nad Úpą 
na Duncanie są dostępne od czwartku do soboty w godz. 17:00 - 20:00. 
Na tych dwóch wyciągach najtańszy jest bilet od godz. 18:00 do 20:00 
- za 150 koron dla wszystkich kategorii wiekowych. W przypadku jazd 
wieczorowych radzimy uprzednio sprawdzić na stronach SkiResortu, czy 
trasa jest czynna. Jazdy wieczorne są planowane do 31 marca 2015.
 
Skipas
Warto dobrze się zastanowić, na jak długo jedzie się na narty. Z każdym 
dniem pobytu cena za jeden dzień jest niższa. W cenie sześcio- i sied-
miodniowego skipasu są też jazdy nocą gratis. dzieci do szóstego roku 
życia mogą jeździć gratis w towarzystwie osoby dorosłej (pakiet Małe 
Dziecko). dzieci od sześciu do 12 lat jeżdżą za bilet dziecięcy. Juni-
orzy od lat dwunastu a jako nowinka aż do lat osiemnastu podobnie jak 
seniorzy ponad 63 lata mają zniżkę w porównaniu z dorosłymi. Zniżko-
we przejazdy dla rodzin dotyczą tylko własnych dzieci – należy wpisać 
imię i nazwisko. Rodzice z jednym dzieckiem lub juniorem zaoszczędzą 
25% na dziecko, z dwojgiem dzieci lub juniorów na pierwsze dziecko 
25%, a na drugie 50%, za ew. trzecie dziecko oszczędza się również 
50%. Na stronach internetowych resortu znaleźć można kalkulator, 
dzięki któremu obliczyć można opłatę rodzinną. Wydrukowawszy swoją 
tabelkę przyyspieszy się załatwianie formalności przy kasie. Narciarze 
zakwaterowani w Pecu pod Śnieżką dostają w swoim miejscu zakwate-
rowania darmową KARtĘ GOŚCIA. Do 24. 12. 2014, od 05. 01. do 23. 
01. i od 16. 03. 2015 r. na długość zapłaconego pobytu zyskać moż-
na zniżkę 10% na 3 do 7 dni jeżdżenia na nartach. Poza wymienionymi 
terminami zniżka 10% obowiązuje przy zakupieniu od 5- do 7-dniowego 
skipasu. KARTĘ GOŚCIA można wykorzystać tylko raz. Należy liczyć się 
z tym, że przy zakupie zniżkowych skipasów trzeba będzie wylegitymo-
wać się dowodem osobistym, paszportem, albo – w przypadku dzieci 
– kartą ubezpieczalni. 

Zniżki przysługują także zorganizowanym grupom szkolnym lic-
zącym ponad 10 uczniów, które przedstawią listę imienną z pieczątką 
szkoły oraz osobę odpowiedzialną. Pojedynczy bilet w jedną stronę 
na Černą horę kosztuje 140 koron, na Portášky 100 koron, Hnědý Vrch 
120 koron, Javor, Vysoký Svah i Zahrádky 70 koron. Planując kilka pr-
zejazdów, lepiej skorzystać z biletu punktowego. Blokada czasowa 
między poszczególnymi przejazdami wynosi tylko minutę, z biletu takiego 
może więc korzystać kilka osób. Jeden punkt kosztuje 5 koron, przy 
jeździe kolejką na Hnědý Vrch bramka odliczy 16 punktów. W porówna-
niu z pojedynczym biletem oszczędzamy za każdy przejazd 40 koron. 
Wyciągi prowadzące do tras biegówkowych na Zahrádky, Bönischovy 
boudy, Modřín i Košťálkę I to 5 punktów. Na bramce widać, ile punk-
tów nam jeszcze zostaje. Jeśli na karcie zostanie mniej niż 25 punktów, 
można kartę zasilić lub wypłacić pozostałe pieniądze. Kartę chipową, 
na którą jest kaucja wynosząca 50 koron, można zwrócić w automacie 
lub kasie. Sezon poboczny z tańszymi przejazdami trwa do 24 grudnia, 
a potem znów od 16 marca 2015 r. Posiadacz aktualnego jedno-siedmio 
dniowego Skipasu ma jedną darmową jazdę na bobslejach w Relaxpar-
ku Pec, 20% zniżkę na wstęp do Aquacentrum w Janskich Łaźniach , w 
powszednie dni do krytej pływalni w Trutnowie i kiedykolwiek do ZOO 
Dvůr Králové nad Łabą. 

Skibus
W SkiResort ČERNÁ HORA – PEC kursuje kilka linii skibusowych. Ski-
bus Czerwonej linii osiowej na trasie Janskie Łaźnie – Svoboda nad 
Úpou – Horní Maršov – Wielka Upa – Pec pod Śnieżką i z powrotem kur-
suje 13 razy dziennie od 20. 12. do 22. 03. Zatrzymuje się na wszystkich 

przystankach autobusowych. Przejazd całej trasy trwa maksymalnie 45 
minut. W godzinach szczytowych przed południem kursy zaplanowane 
są co 40 minut. Skibus Niebieskiej linii osiowej kursuje od 25. 12. 
do 15. 03. z Jańskich Łaźni do miejscowości Černý Důl. Skibus żółtej 
linii osiowej łączyod 25. 12. do 15. 03. szesnaście razy dziennie kom-
pleks Černá hora z dworcem autobusowym i kolejowym w Svobodzie 
nad Úpou. W Pecu pod Śnieżką aż do końca sezonu narciarskiego kur-
sują kolejne 3 linie CItY BuS. Pierwsza na trasie hotel Horizont – Malá 
Pláň – Javor (najpóźniej do 29. 3.), druga na trasie stacja kolejki linowej 
Śnieżka – dworzec autobusowy – Javor, a trzecia Velká Pláň – Malá Pláň 
– Javor (najpóźniej do 15. 3.). Miasto Pec pod Śnieżką część kosztów 
miejskich skibusów finansuje z opłat za noclegi, dlatego nie trzeba już 
biletu skibusowego, jak w Janskich Łaźniach i w Černym Dole. Skibusy 
na wszystkich trasach przeznaczone są tylko dla klientów SkiResortu. W 
Jańskich Łaźniach kursuje CITY BUS – od 25. 12. do 15. 03. Tak samo 
CITY BUS w miejscowości Černý Důl.

Z Černej hory do Peca ratrakiem i na nartach zjazdowych 
Z bardzo dobrym przyjęciem spotkało się połączenie Jańskich Łaźni 
z Pecem pod Śnieżką zwane SKI TOUR. Spod górnej stacji Černohor-
skiego Expressu co 15 minut odjeżdża specjalnie zmodyfikowany ratrak 
dostosowany do przewozu do 40 osób. Można nim wjechać 300 metrów 
wyżej aż na najwyższy punkt trasy. Następnie zjeżdża się 3 km na pr-
zełęcz pod Kolínską budą, gdzie wsiada się do innego ratraka, jadącego 
w kierunku Pražskiej budy. Stąd na nartach zjeżdża się do Peca. Powrót 
do Jańskich Łaźni skibusem spod stacji Javor trwa ok. 35 minut. Usługa 
jest w cenie skipasu; w przypadku posiadania biletu punktowego odliczo-
nych zostanie 10 pkt. U kierowcy ratraka mogą kupić jednorazowy bilet 
narciarze na biegówkach lub piesi turyści. Możliwości przejażdżki ratra-
kiem nie znajdą Państwo w żadnym innym regionie narciarskim Czech! 

Narciarskie trasy biegowe, sanki i inne usługi
SkiResort przygotowuje również dla narciarzy na biegówkach trasy 
o łącznej długości dziewięćdziesięciu kilometrów. Odcinek z Liščí hory 
przez Lučiny, Černą horę do Hornego Maršova jest częścią Karkonoskiej 
Magistrali Narciarskiej. Kolejne znane z atrakcyjności trasy okrężne zna-
jdziemy w rejonie Černej i Světlej hory. Spod kolejki linowej Černohor-
ský Express regularnie przygotowywany jest tor saneczkowy o długości 
3,5 km i różnicy wysokości 560 metrów. Sanki wypożyczyć można tuż 
koło kabinowej kolejki linowej w Jańskich Łaźniach. W kompleksie w Svo-
bodzie nad Upą na Duncanie, na Černej horze na Sporcie 3 i w Pecu pod 
Śnieżką na Klondike 1 na slalomowej trasie z pomiarami czasu szkoły lub 
firmy mogą zorganizować sobie zawody. W kompleksach znajdują się 
wypożyczalnie sprzętu, serwis narciarski, szkółki narciarskie, przecho-
walnie bagaży, bufety koło stacji kolejek i w schroniskach na nartostra-
dach. W górnej stacji kabinowej kolejki linowej na Černej horze znajduje 
się miejsce do odpoczynku z kącikiem dla dzieci, toaletami, prysznicem, 
pulpitem do przewijania dzieci i jako nowum kuchenką mokrofalową. 
Nowe Skicentrum z bufetem, kącikiem dla dzieci i zapleczem dla szkoły 
narciarskiej znajduje się przy trasach zjazdowych dla dzieci Formánek w 
Janskich Łaźniach. Informację o liczbie przejechanych kilometrów moż-
na – na podstawie numeru skipasu – znaleźć na stronach www.skiline.
cz. Jednocześnie można porównać swój wynik ze średnią dzienną innych 
narciarzy. Na codziennie aktualizowanych stronach internetowych Ski-
Resortu są też informacje o stanie tras biegówkowych. Sytuację na nar-
tostradach można sprawdzić samemu dzięki kamerom internetowym. 

SkiResort ČERNÁ HORA – PEC, spółka MEGA PLUS, Janské Lázně 
čp. 265, PSČ 542 25, nowa linia informacyjna - 00420 840 888 229, 
e-mail: skiresort@skiresort.cz, www.skiresort.cz.
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HORNí MARŠOV

Na fotografii Marszowa z pierwszym zespołem narciarskim chyba w 1905 roku mógł być i ojciec i stryjowie Klausa Richtera.

W zimie 1959 roku MIKLI złamał w świeżym puszystym śniegu na Muldzie
w Pecu drogie narty Hickory kupione za klubowe kartki przydziałowe.

KLAuS RICHtER Z REStAuRACJI NA RYNKu
Dla jedenastoletniego ucznia szkoły marszowskiej Klausa Richtera woj-
na zaczęła się podobnie jak dla wielu mieszkańców Karkonoszy dopiero 
w maju 1945 roku. Wcześniej wprawdzie postrzegał braki w zaopatrzeniu, 
ograniczoną ilość gości w rodzinnej restauracji i żałobę u sąsiadów, którym 
na frontach padli bliscy, ale nie bał się o swoje życie. Jeszcze w zimie jeździ-
uł na nartach wokół Marszowa Górnego i wyruszał z rodzicami na wycieczki 
w góry na Růžohorky, gdzie w obu restauracjach gospodarzył stryj Robert 
Richter. Częściej jeździli do Peca do przybranego dziadka Franza Richtera. 
Za żonę miał Czeszkę Sofię Blažkową a ich hotel nazywał się Zielony Potok. 
Sofia dbała o to, by gotował tutaj zawsze kucharz czeski prawdziwe czeskie 
posiłki. Tutaj mały Klaus dostawał zawsze ulubione danie: polędwicę w so-
sie jarzynowym. Dzisiaj na miejscu łąki i hotelu dziadka jest główny parking 
służący goóściom areału narciarskiego. Wówczas Klaus myślał, że będ-
zie narciarzem, ale w końcu został architektem w Niemczech. Od wielu lat 
jest przyjacielem Weselego výletu a przy opowiadaniu nigdy nie opuszcza 
go dobry nastrój. Trafnie formułowane zdania szpikuje czeskimi słówkami 
i jako architekt ilustruje je obrazkami i szkicami. Jedynie przy wspomnieni-
ach dotyczących ostatnich dni w Marszowie w 1945 roku z trudem panuje 
nad uczuciami. 

Dziadek Klausa Emil Richter senior urodził się w maju 1868 roku na Před-
nim Výsluni w Wielkiej Upie. W 1891 roku wydzierżawił od hrabiny Aloisy 
Czernin-Morzinowej restaurację nr 2 w Temnym Dole obok marszowskiej 
siedziby Dyrekcji Lasów. Później od Czerninów dom odkupił. Na balustrad-
zie balkonu jest do dnia dzisiejszego widoczny jego monogram ER wyko-
nany przez zręcznego kowala. Podczas wielkiej powodzi w lipcu 1897 roku 
śmierć im zajrzała w oczy. Woda podmyła jedną trzecią domu, ale restau-
racja jako jedyna w Marszowie i w Temnym Dole nie przestała służyć mie-
szkańcom. Przy usuwaniu szkód pracowały setkiludzi łącznie z wojskiem 
cesarskim. Emil każdego rana zabił jedną sztukę bydła, by mógł wszystkich 
nakarmić. Tutaj urodzili mu się czterej synowie. Z powodu trzeciego Rudolfa 
dostał się do konfliktu z hrabiną w październiku 1899 roku. Wówczas został 
wyświęcony nowy kośció marszowski a Rudolf miał być pierwszym ochrz-
czonym. Aloisa jako główny donator kościoła chciała ze względu na stary 
spór o restaurację temu zabronić, ale Emil jednak swój zamiar przeforsował. 
W 1911 roku Richterowie starą restaurację sprzedali rodzinie Nedwigów 
a kupili od Heinnricha Tippelta Platzschänke czyli restaurację na rynku mar-
szowskim. Największa restauracja w całej miejscowości, który po wojnie 
bardzo długo znany był jako hotel Slovan. Obiekt przejął Emil junior i dwa 
lata po gruntownej przebudowie w lipcu 1934 roku przyszedł tutaj na świat 
Klaus. W całym domu poza nimi mieszkało jeszcze parę rodzin, dlatego życie 
Richterów toczyło się głównie w lokalu. Tutaj mały Klaus odrabiał zadania 

domowe, pod nadzorem matki Marii codziennie ćwiczył grę na fortepianie 
i przysłuchiwał się rozmowom dorosłych. Restauracja zapełniała się gośćmi 
głównie w niedzielę po kościele, w czasie świąt, podczas regularnych tar-
gów na rynku a przede wszystkim w czasie Marszowskiego Jarmarku.

Ich restauracja ze sklepem mięsnym na rynku przyspieszyła wypędzenie 
rodziny. Klaus z matką Marią musiał wyjechać z pierwszym a dla mieszka-
ńców Marszowa i Temnego Dołu jedynym transportem podczas żywioło-
wego wysiedlania Niemców w 1945 roku. Ojciec leżał z ciężkim zapałem 
płuc w szpitalu marszowskim, kiedy jego bliskich na końcu lipca rewolucyjni 
gwardziści wypędzili z hotelu. Z setką ludzi długie godziny czekali w kości-
ele. Nigdy nie wybaczyli miejscowemu plebanowi Franzowi Houschtekowi, 
że w ciężkich dla nich chwilach, między nich nie przyszedł. Wieczorem ci-
chym pochpodem przeszli do Marszowa Dolnego, gdzie dwie noce czekali 
na łące w parku przy willi właściciela fabryki Prospera Piette. Rano 30 lip-
ca 1945 roku wsiedli dootwartych wagonów na węgiel. Tylko jeden wagon 
w środku pociągz dla straży był kryty. Z dachu konwojenci mierzyli na nich 
z karabinów. Dalsi ludzie dołączyli do nich w Trutnowie. Łącznie według do-
kumentów archiwum powiatowego na końcu lipca wyjechało 1997 osób. 
Dojechali do Teplic a stamtąd pieszo szli dwadzieścia kilometrów przez 
Cynowiec do Altenbergu po niemieckiej stronie Gór Kruszcowych. Klaus 
z matką radzili sobie dobrze, ale dla prawie osiemdziesięcioletniego dziadka 
Emila Richtera i dla wielu innych to były najcięższe chwile w życiu. Dopiero 
po roku dotarł do nich ojciec Emil junior, który wyjechał z już regularnie or-
ganizowanym transportem. W Marszowie został do czerwca 1946 roku, ale 
do hotelu już nie miał prawa wstąpić. Pomimo tego Richterowie stąd dostali 
to najcenniejsze. Mała szczupła przyjaciółka rodziny Anna Nedwig przecis-
nęła się przez małe otwarte okienko i w Platzschänke wzięła ich fotografie. 
Niektóre wyrwała z ram i schowane w wieku walizki w 1946 roku przywiozła 
rodzinie do Niemiec. Dlatego nie zostały zniszczone a Klaus Richter mógł 
ich kopie dokładnie sześćdziesiąt lat później w lipcu 2006 roku przywioeźć 
z powrotem do Marszowa i opowiadać nad nimi nie tylko o swym rodzie wła-
ścicieli restauracji. 

Tylko trzy dni po odjeździe pociągu z Klausem Richterem przywiozła 
do Marszowa mała ciężarówka innego jedenastoletniego chłopca, którego 
wojna również skrzywdziła dopiero wmaju 1945 roku. Już podczas następ-
nej zimy jeździł z ojcem i nowymi kolegami na nartach po zboczach wokół 
Marszowa i cieszył się z życia w górach tak samo jak przed nim jego rówieś-
nik Klaus. W Marszowie spotkali się po bez mała siedemdziesięciu latach 
od przełomowego roku 1945, ale o swych losach mogą sobie opowiadać 
dopiero za pośrednictwem stron tego czasopisma. 

www.hornimarsov.cz

MIKLI Z MARSZOWA
Josef był z zawodu piekarzem. Rzemiosła uczył go mistrz Hrdlička w Hum-
polcu, ale bardziej go przyciągały wyścigi kolarskie i narciarskie. Ożenił się 
z Pepinką a 29 sierpnia 1934 roku urodził się im Miloslav, pierwsze z siedmi-
orga dzieci. Po majowej mobilizacji 1938 roku Josef służył w Pradze. Bardzo 
go bolał fakt oddania pogranicza Niemcom o cztery miesiące później. Pod 
koniec wojny walczył w okolicach Humpolca przeciwko armii niemieckiej. 
Ranny został jego syn jedenastoletni Miloslav przy wybuchu materiałów wy-
buchowych. Eksplozja urwała mu lewą rękę w nadgarstku, uszkodziła mu 
oko i odłamki w ciele. Josef już w czerwcu 1945 wybrał się w Karkonosze by 
znaleźć i wynająć piekarnię oraz dobre warunki do narciarstwa. W Pecu obie 
piekarnie zajęli Czesi służący w czasie wojny w Marszowie IV. Znalazł jeszcze 
dwie piekarnie, ale w złym stanie. Pomimo tego za Josefem dotarła 2 sierpnia 
1945 roku rodzina. Pepinka mu długo nie mogła odpuścić tej przeprowadzki 
w góry. Pomimo tego, że jej najlepszą przyjaciółkę zamordowali naziści tutaj 
z ciężkim sercem obserwowała ciężki los zwyczajnych Niemców i rabowanie 
ze strony nowo przybyłych. Mówiła o tym do końca życia. Na głównej ulicy 
Marszowa małżonkowie wzięli jako gospodarze narodowi pusty dom nr 100 
i w 1947 roku otworzyli nową piekarnię. W Marszowie Górnym mieszka jeszc-
ze ostatnich dziesięć osób, któtre tutaj przyszły w przrełomowym roku 1945. 
Najstarszy syn Josefa Miloslav jest jednym z nich. Trzy lata jeździł do Instytutu 
Jedlički w Libercu, gdzie dzieci straumatyzowane przez wojnę uczyły się ma-
nualnej zręczności i równoprawnej pozycji w społeczeństwie. Miloslav poradził 
sobie wręcz znakomicie. Wówczas wprowadził swoją markę MIKLI. Po powro-
cie do domu pracował w rodzinnej piekarni jako sprzedawca, którego zada-
niem było sprzedanie każdej partii białego pieczywa i chleba marki „Marszo-
wak”. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo komuniści w 1949 roku zabrali 
a później zniszczyli. Piekarz Josef znalazł pracę w lesie, później trzydzieści 
lat był szoferem sanitarki. Szesnastoletni MIKLI podjął pracę w upaństwowio-
nej papierni Eichmann w Matrszowie Dolnym. Zaczął od zamiatania podwórza 
i innych podrzędnych prac. Z zainteresowaniem przyglądał się maszynom pa-
pierniczym co zwróciło uwagę technika Krupki z biura projektowego. MIKLI 
na róbę dostał od niego zadanie sporządzenia kopii rysunku technicznego 
maszyny z czym sobie dobrze poradził a technik go wziął do swojego biura. 
Przy pracy pięć lat uczył się na technicznej szkole zawodowej. Przy desce 
kreślarskiej i technicznym zabezpieczaniu produkcji fabryki papieru wytrzmał 
bez mała trzydzieści lat. Ale to nie było jego prawdziwą pasją. Pasją jego życia 
stał się sport. Od dzieciństwa grał w piłkę nożną, w hokeja, siatkówkę, jeździł 
na nartach i na rowerze. Było jedynie kwestią czasu, kiedy zacznie brać udział 
w zawodach. Najpierw swą jedną ręką budował modele samolotów i parokrot-
nie wygrał zawody. Na pozycji pomocnika grał w drużynie Marszowa w rozgry-
wkach powiatowych, ale na koniec podobnie jak ojciec Josef poświęcił się ko-
larstwu. Oba hamulce obsługiwał jedną dźwignią na prawej stronie kierownicy. 
Przerobioną protezę zaczepiał za kierownicę tak, aby mógł zdrową ręką prawą 
obsługiwać dźwignię przerzutki umieszczonej na ramie. Mając dwadzieścia 
pięć lat ożenił się z nauczycielką Jarmilą. Prawie codziennie trenował a w cza-
sie weekendu wyjeżdżał na zawody po całym kraju. W klubie LOKO Trutnov 
znalazł dobry kolektyw. Liczni z nich jeździli bardzo dobrze jak chociażby jemu 
najbliższy Láďa Prajs, Mirek Nekovář, Venca Antoš, Olda Martinec; wówczas 
młody Miloš Fišera zdobył później dwa razy tytuł mistrza świata w cyclocro-
ssie. Ponieważ MIKLI z cyklistyką zawodową zaczynał późno od razu nadano 
mu przydomek „dziadek“. Szczytowym wydarzeniem sezonu bywały legendar-
ne zawody Karkonoska Prawda, w których brali udział tak sławni kolarze jak 
Smolík, Hrazdíra, Háva, Doležal a w latach sześćdziesiątych w czasie libera-
lizacji reżimu również znakomici kolarze z Europy zachodniej. W 1964 roku 
przeżył wczasie tych zawodów najgorszy wypadek we wsi Bernartice. Pomimo 
wytrwałego treningu z pokonywaniem dużych wzniesień na Babí, Hrádeček, 
Pomezní i Hofmannove budy, był MIKLI ze względu na handicap słabszy w 
jazdach pod górę. Być może dlatego z wyjątkiem zawodów wojewódzkich nig-
dy nie wygrał. Ale jako zawodnik z jedną ręką wzbudzał respekt. Wśród kolarzy 
był znany z umiejętności dorobienia części zamiennych do rowerów. Z fabryki 
odkupił wycofaną obrabiarkę i w domu sam wyrabiał przerzutki nie do odróżni-
enia od originalnych Shimano i Campagnolo. Za nie dostawał opony bezdętko-
we, felgi i niedostępne części zamienne z Zachodu. Na z trudem zdobyte narty 
zjazdowe sam sobie wyrobił według wypożyczonego originału LOOK pierwsze 
zawodowe wiązania narciarskie.

Na początku lat siedemdziesiątych w świecie zrodził się sport paraolimpijski 
a Czechosłowacja wkrótce dołączyła do krajów ten sport popierających. MIK-
LI z przyjaciółmi z drużyny siatkówki sportowców z handicapem LOKO Trutnov 
ttrenowali tak intensywnie, że wkrótce byli najlepsi w kraju. MIKLI grał w repre-
zentacji. Jego jednostronnie obciążana prawa ręka potrafiła twardo ścinać. W 
marcu 1973 roku w austriackim Linzu w finále pokonali Izrael a MIKLI w wie-
ku trzydziestu jeden lat stał się paraolimpijskim mistrzem świata w siatkówce. 
A to pomimo tego, że ich rywale byli dużo młodsi ludzie zranieni w czasie walk 
na Bliskim Wschodzie. W czasie kiedy MIKLI na rowerze brał już udział tylko 
w zawodach weteranów najwięcej czasu poświęcał narciarstwu. W wieku cz-
terdziestu lat dostał się do paraolimpijskiej reprezentacji narciarskiej i na pier-
wszych mistrzostwach świata we Francji w marcu 1974 zdobył cztery srebrne 
medale. Na pierwszej zimowej olimpiadzie zawodników z handicapem w lutym 
1976 roku w Szwecji już jako czterdziesto cztero letni zajął dziesiąte miejsce 
w slalomie gigant. 

René Janatę, ostatniego dyrektora w marszowskiej fabryce papieru, który 
rozumiał rzemiosłu, towarzysze odstawili w 1955 roku. Późniejsi robotniczy 
dyrektorzy wraz z programem przydziałów, starzejącym się wyposażeniem, 
regulowanym rynkiem i innymi pomysłami socjalistycznej gospodarki plano-
wanej sprowadziły kiedyś znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo na ma-
nowce. Pomysłów dyrektora z czasów normalizacji już MIKLI nie wytrzymał i w 
lecie 1979 roku porzucił pracę w ciepłym biurze Karkonoskiej Fabryki Papieru 
i odszedł do pracy w areale narciarskim w Pecu pod Śnieżką, gdzie w zimie 
jako kierownik techniczny jeszcze piętnaście lat aż do emerytury codziennie 
objeżdżał na nartach poszczególne wyciągi narciarskie. Trasy zjazdowe Za-
hrádky, Hnědý Vrch, Javor i Vysoký Svah zjeżdżał wielokrotnie. Podczas re-
wolucji aksamitnej MIKLI odmówił propozycję współpracowników zarządzania 
całym areałem i poparł kandydaturę młodszego Františka Vambery. Jako eme-
ryt otworzył u siebie w domu servis rowerowy i tylko żałował, że zmiana nie 
przyszła wcześniej. Nawet w wieku osiemdziesięciu lat podczas ładnej pogody 
wyjeżdża na kolarskie treningi. Wprawdzie już nie jeździ przez Przełęcz Okraj 
lub Hofmannowe budy, ale wszystkich nas cieszy, że nadal trenuje. MIKLI, 
czyli Miloslav Klimeš, jest ojcem wydawców tego czasopisma.
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MAŁA uPA

Na Sylwestra w roku 1869 grała w Pomeznej budzie żywa muzyka tak jak obecnie. Dáda Fajtlová z Václavem Havlem i mężem Jaroslavem na Hrádečku w maju 1983 roku.

W połowie koncertu The Plastic People of the 
Universe na ostatnim Open Air festiwalu w Trut-
nowie frontman legendarnego zespołu Vráťa 
Brabenec przerwał granie i przywitał w tłumie 
słuchaczy „najwierniejszą sympatyzantkę ich 
zespołu, dziewięćdziesięcioletnią Dádę Fajt-
lową“. Podczas tej wsuwki mrugali na siebie 
jak spiskowcy, bowiem ich przyjaźń zadzierzg-
nięta została podczas ich występu u Václava 
Havla w stodole chałupy Hrádeček na Wiel-
kanoc 1978 r. W górach znaleźli schronienie 
w czasach totalitarnego reżimu liczni jego 
przeciwnicy. Karkonosze są w konsekwencji 
do dnia dzisiejszego bardziej prawicowe niż 
Praga. Ale tylko bardzo nieliczni odważyli się 
oponować zniewoleniu w tak otwarty sposób 
jak ta drobna pani z Górnej Małej Upy. Gmina 
z urzędem w byłym urzędzie celnym na wyso-
kości 1050 m n.p.m. z zaledwie stu dwudzies-
toma mieszkańcami prawdopodobnie nie ma 
instytutu honorowego mieszkańca, ale dla 
wielu z nas jest Drahomíra Fajtlová honorową 
mieszkanką nie tylko swej miejscowości, lecz 
całych Karkonoszy

tRAdYCYJNA POMEZNí BudA
Hotel górski Pomezni buda w osadzie o tej samej nazwie jest po kościele św. Pio-
tra i Pawła drugim najważniejszym dostępnym zabytkiem Małej Upy. Długo była 
ostatnim zabudowaniem przed granicą i należały do niej rozległe grunty, na któ-
rych dzisiaj stoi piętnaście domów, parking główny i stacja wyciągu narciarskiego. 
Od XVII wieku gospodarzami byli tu Hübnerowie. Pierwszy w dokumentach wy-
mieniony Chriostian urodził się w budzie w 1705 roku. Berta Hübnerowa latem 
1799 r. przyprowadziła sobie tutaj narzeczonego Antona Kirchschlagera znanego 
jako Nickelhonsanton. Pochodził bowiem z rodu Johanna K. z Niklovego Vrchu. 
Anton otworzył tutaj pierwszą restaurację z miejscami noclegowymi, która w tym 
samym miejscu służy gościom bez przerwy do dnia dzisiejszego. Ich jedyny syn 
Anton w październiku 1827 roku wziął za żonę Johannę Schierową aż z Rokytnicy 
nad Izerą i wkrótce na łące dziadka otworzył własną restaurac ję. Ciekawy dom 
drewniany stał do swego zaniku w roku 1949 na miejscu dzisiejszego parkingu 
i przystanku autobusowego. Kirchschlagerowie około 1850 roku sprzedali Po-
mezni budę przedsiębiorcom ze śląskiej strony Karkonoszy. Friedrich Blaschke 
urodził się w kwietniu 1821 roku w rodzinie urzędnika leśnego w Jeleniej Górze 
a w roku 1848 ożenił się z Agnes Schmidową z Kowar. To już od trzydziestu lat 
jeździli goście na rogatych saniach od zanikłej Hübnerowej budy do Kowar. W zi-
mie przechodzili obok Pomezni budy z saniami a w lecie stąd wiodła najdogodniej-
sza droga na Śnieżkę. Restauracja Pomezni buda w 1860 roku spłonął, ale młody 
Hermann Blaschke wybudował nowy na drugim końcu ulubionej drogi, czyli na sa-
mym szczycie Śnieżki. Czeską budę otworzył 22 sierpnia 1868 roku, ale wkrótce 
ją sprzedał a za uzyskane pieniądze odnowił Pomezną budę w takiej postaci jak ją 
znamy dzisiaj. Restaurację wydzierżawił Carl Hollmann ze Szpindlerowego Młyna. 
Ani następny właściciel od roku 1875 Johann Goder w budzoe się nie urodził. 
Potem zmieniali się tutaj jeszcze trzej właściciele. Dopiero w listopadzie 1898 roku 
Pomezną budę kupił zięć Hollmannów Stefan Hofer z Wielkiej Upy. Jego rodzina 
została tutaj aż do sierpnia 1946 roku. Syn Emil, urodzony 15 marca 1900 roku 
był od czasu Berty Hübner aż do dzisiaj, czyli wciągu opstatnich 230 lat, jedynym 
właścicielem urodzonym w Pomeznej budzie. W czasach własności państwowej 
właściciele zmieniali się tutaj jak na bieżącym pasie tak jak w XIX wieku. Dopiero w 
ciągu ostatních dwunastu lat sytuacja wygląda inaczej. 

Hanka z Petrem zdobyli górsko hotelowe ostrogi na Mísečkach w Karkonos-
zach zachodnich i w Panoramie w Górach Orlickich. W październiku 2002 roku 
zdecydowali się zacząć żyć inaczej.Kupili Pomezną budę z czterystuletnią historią, 
zapewnili usługi na wysokim poziomie a swemu życiu dali nowy sens. W góry pr-
zyszli, bowiem góry ich przyciągały. Praca była dopiero drugim powodem. Chyba 
dlatego stałym mieszkańcom osady górskiej MałaUpa wiedzie się dobrze. Od wc-
zesnego dzieciństwa uprawiali sport. Brali udział w zawodach narciarskich, nie 
boją się nartostrad, nart telemark, biegówek ani nart skialpinistycznych. Hanka w 

górach zaczynała wszkole narciarskiej teraz uczy swoich dwóch synów wyrasta-
jących od urodzenia w Pomeznych boudach. Do zabytkowego domu włożyli mnó-
stwo pomysłów, środków, ale przede wszystkim pracy. Oferują pięćdziesiąt miejsc 
noclegowych w pokojach dwu, trzy i czteroosobowych w większości z własną ła-
zienką. Jak to podpatrzyli zagranicą w obszernej restauracji podają sute śniadania 
w postaci ciepłego i zimnego bufetu. Wieczorny posiłek w przypadku wyżywie-
nia częściowego składa się z zupy, drugiego dania, sałatek do wyboru i deseru. 
Od 11:00 do 16:00 restauracja Pomezni boudy otwarta dla gości z zewnątrz. 
Z nartostrady Pomezky jest to zaledwie parę metrów a droga na Śnieżkę ma swój 
począte klub koniec dosłownie na przedprożu. Latem i podczas słonecznych dni 
wiosennych siedzi się na tarasie. W obiadowym menu znajdują się dania tradycyj-
nej kuchni czeskiej takie jak zupa kyselo, polędwica w sosie jarzynowym, ragout 
z dziczyzny czy uwielbiane przez dzieci słodkie bułeczki z budyniem. Kucharz 
Jaroslav gotował osiem lat w Grecji potrafi więc oprócz dań klasycznych przygo-
tować znakomite rybie specjalności. Jego kuchnia wynika zwłaszcza przy takich 
okazjach jak wesele w górach, uroczystościach prywatnych lup zakładowych 
albo wczasie świąt. Wówczas właściciele zamawiają żywą muzykę jak to demon-
struje grafika sprzed stu pięćdziesięciu lat. Tylko zamiast orkiestry dętej słychać 
bluegrass lub rock. Podaje się klasyczne piwo pilsner, regionalne niefiltrowane 
jedenastostopniowe piwo pszeniczne Rampušák sprowadzane z Gór Orlickich. 
Wino sprowadzają z morawskich winnic Baloun i Skoupil nie wyłączając win na-
jwyższej jakości. Do kawy się podaje kołacze lub strudel jabłkowy. Na byłej łące 
Hübnera na przeciwko hotelu stoi nowoczesna hala sportowa, z której korzystają 
szkoły i drużyny sportowe. Do Pomezni budy, w której obowiązuje zakaz palenia 
jeżdżą na zgrupowania kondycyjne piłkarze nożni, nowoczesne gimnastyczki, 
koszykarze, narciarze i gracze baseballu. Mniejsze grupy mogą ćwiczyć jogę lub 
stretching w sali gier. W zimie przyjemność sprawi pobyt w saunie z wybiegiem 
na śnieg. Dzieci mają do dyspozycji duże pomieszczenie do zabaw i letni plac za-
baw z indianskim obozowiskiem. Dzisiaj już doświadczeni właściciele budy Hanka 
i Petr potrafią dobrze poradzić w sprawie letniej wycieczki do mało znanych miej-
sc Małej Upy albo w zimie wskazać ciekawą trasę skialpinistyczną na przykład 
na polskiej stronie gór. Na miejscu można wypożyczyć kompletne wyposażenie 
narciarskie dla dzieci, rakiety śnieżne z kijkami oraz niespodziewanie na wyso-
mości 1050 m n.p.m. również kajak morski lub canoe. I to z transportem na polską 
stronę do niedalekiego zbiornika wodnego Bukówka. Pomezni bouda jest znako-
mitym miejscem na aktywny wypoczynek w górach. Bezpłatny parking jest tuż 
koło domu. 
Hotel górski Pomezní bouda v Horní Malé Úpě čp. 40, PSČ 542 27, wła-
ściciele Hanka Potůčková i ing. Petr Hemelík, tel. 00420 499 891 234, 
604 268 327, e-mail: info@pomezni-bouda.cz, www.pomezni-bouda.cz, znajo-
mość języka niemieckiego.

dádA fAJtLOVá Z ČERNEJ VOdY
Jej ojciec Jan Řezáč wrócił do kraju z Pierwszej wojny światowej jako legio-
nista. Z rodziną wyjechał na Podkarpacką Ruś, gdzie otworzył restaurację 
i przez państwo przydzielony kiosk, czyli licencyjną sprzedaż wyrobów tyto-
niowych. Dáda pamięta jak we wrześniu 1937 r. założył originalny mundur 
włoskiego legionisty i pojechał do Pragi na pogrzeb swego najwyższego 
autorytetu Tomáša Garrigue Masaryka. Po upływie nie całych dwóch lat 
w pośpiechu spakowali najniezbędniejsze rzeczy i uciekli przez Wiedeń 
do okupowanej już przez nazistów Pragi. Kolejną restaurację mieli w Let-
nianach a w październiku 1945 odeszli zasiedlać pogranicze. W Trutnowie 
wzięli sobie od państwa do zagospodarowania filię hotelu Zippel. Dáda 
po skończeniu szkoły pracowała w hotelu jako recepcjonistka. Ojciec w 
międzyczasie zmarł a rok po komunistycznym puczu musiały z matką Marią 
opuścić hotel, który przez następnych czterdzieści lat nazywał się Moskwa. 
Jeszcze w zimie 1947 roku jechała po ulubionej trasie narciarskiej z Pomez-
nich Bud przez Černą Vodę do kościółka małoupskiego i dalej na Rýchory. 
Niektóre chałupy po deportacji Niemców były puste więc wpadła do urzędu 
katastralnego po listę wolnych domów. W osadzie Černá Voda, gdzie się jej 
najbardziej podobało wybierała między trzema domami. Numer 16 był zbyt 
duży, chałupa nr 2 nie miała prądu więc została piętnastka, którą kupiła 7 
kwietnia 1947 roku. Dom spłacała przez osiem lat – po reformie pieniężnej 
pięćdziesiąt koron miesięcznie. Później się tutaj spotkała z pierwotnymi go-
spodarzami z rodziny Wasse. Nowa właścicielka chałupy Dáda wybrała się 
na zabawę taneczną w hotelu Hořec w Pomeznich Budach gdzie poznała 
przyszłego męża Jaroslava Fajtla. Pracował w straży granicznej. Pilnował 
trasy między Małą Upą a Rýchorami. Po przewrocie odszedł ze służby 
i oboje zamieszkali w Trutnowie. Na chałupę jeździli przeważnie na weeken-
dy pracować. Na stałe tu zamieszkali dopiero od 1985 roku. Jaroslav przez 
czterdzieści lat jeździł na biegówkach na trasie od kościoła do skrzyżowa-
nia tras Cestník często krzycząc z zachwytu Dzięki Panie Boże za to piękno. 
W roku 1949 Dáda zaczęła pracować w przedsiębiorstwie Czechosłowac-
kie Hotele, gdzie pracowała całych czterdzieści lat. Prowadziła księgowość 
górskich bud: Leśnej, Kolinskiej, Obřej, Českiej, Pomeznej, Na Vyhlídce, 
na Růžohorkach i w Zátiši. Kolinską budę przedawała sześć razy. Na Śnież-
ce zmieniło się ośmiu dzierżawców. Ostatnią inwenturą w kwietniu 1990 
roku na zawsze zamknęła budę Česká bouda. W swobodnym roku 1968 
wyjechała na Podkarpacką Ruś gdzie przyjaciołom z lat dziecięcych opowi-

adała jak swobodniej się tutaj oddycha. Mieli rację przekonując ją, że Mosk-
wa nigdy na to nie pozwoli. Przepisywała wiadomości z prasy podziemnej 
– pierwsza była o losach odważnych Rosjan, którzy protestowali na Placu 
Czerwonym przeciwko okupacji w sierpniu 1968 roku. Na początku lat sie-
demdziesiątych w poczekalni dentysty w Trutnowie Poříčí, gdzie pracowa-
li ludzie podobnie myślący jak Dáda rozmawiała z młodszym mężczyzną, 
którego interesowało to, co się dzieje w Trutnowie. Z zaufaniem mówiła mu 
o tym jak rano w radiu niemieckim mówili o Václavie Havlu. Tożsamość doty-
cznego zdradził jej dopiero lekarz. Dáda później odwiedzała Hrádeček, kil-
kakrotnie się z Václavem i Olgą spotkali na chałupie w Małej Upie. Przez lite-
raturę poznała się z Ledererowymi, którzy założyli samizdatową edycję Pro-
stor. Regularny gość Jiří Ruml śnił u nich jak odnowi Lidové noviny i że zrobi 
z nich gazetę codzienną. Założyciela Komitetu na obronę niesprawiedliwie 
ściganych Petra Uhla pograniczna straż aresztowała wprost u Fajtlów w cha-
łupie. Z więzienia wyszedł po czterech latach. Według akt prowadzonych 
przez służby bezpieczeństwa mieli Fajtlowie w chałupie najpóźniej od roku 
1975 w żyrandolu podsłuch. Pewnego razu Dádę odwieźli do komisariatu w 
Pecu, gdzie jej pułkownik stojąc na baczność przeczytał ostrzeżenie proku-
ratora, aby zerwała kontakty z osobami występującymi przeciwko reżimowi. 
Drahomirę Fajtlovą aresztowali 2 marca 1983 r. Do Peca pod Śnieżką przy-
jechała po nią milicja z Hradca Králové. Ale Dáda była na inwenturze w re-
stauracji Růžohorky. Wysłali wobec tego po „poszukiwany obiekt” miejsco-
wego milicjanta na skutrze śnieżnym. Dáda spytała się o powód, dla którego 
by miała z nim gdzieś jeździć. Ale prosił ją, by nie robiła problemów. Dopiero 
w dolinie przy szosie z oficjalną formułką ją aresztowali. Po rewizji domowej 
w chałupie i w mieszkaniu w Trutnowie znalazła się w celi w Hradcu Králové. 
Przy wstępnej kontroli lekarz u aresztowanej stwierdził raka. Pomimo tego 
została w więzieniu 77 dni i została obwiniona z działalności wywrotowej 
i rozpowszechniania zakazanej literatury. Między innymi i książki Evy Kantů-
rkowej Dziewczyna z domu żałoby opisującej życie więźniarek politycznych. 
Kobiety z powieści Anna Šabatová, Dana Němcová, autorka Eva Kantůr-
ková wykorzystały odbywający się właśnie w Pradze festiwal pokojowy by 
zorganizować międzynarodową kampanię na rzecz jej wyswobodzenia. W 
kwietniu 1983 roku Jaroslav napisał podanie do prokuratora trutnowskiego 
o zwolnienie małżonki z uwagi na stan jej zdrowia, ale został ubezpieczony, 
że opieka lekarska w więzieniu jest lepsza niż w szpitalach cywilnych. Do-
kładnie pięć lat później poszła Dáda we Vrchlabi na pogrzeb Pavla Wonki, 
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który zmarł pod opieką więziennej służby zdrowia pod dozorem tego sa-
mego prokuratora. W końcu dysydentka z Małej Upy została skazana na trzy 
lata z zawieszeniem. Jiřina Šiklová zorganizowała operację u specjalisty w 
Pradze, co Dádzie uratowało życie.

W następnych latach Dáda Fajtlová planowała kontrolę finansową w 
schronisku Česká bouda zawsze na 10 sierpnia, by przynajmniej przez sz-
nur dzielący szczyt Śnieżki mogła przyglądać się pielgrzymce ku Św. Wa-
wrzyńcowi. Ale już wcześniej pomagała organizować spotkania czeskich 
i polskich dysydentów na Drodze Przyjaźni a później współzakładała Cze-
sko-Polską Solidarność. Pod koniec lat osiemdziesiątych przyłączyła się 
do protestu ekologicznego wymierzonego przeciwko zamiarom nadmier-
nego zabudowania szczytu Śnieżki. Organizowała petycję i zyskała wspar-
cie również ze strony Ivana Dejmala, który po 17 listopadzie 1989 jako 
pierwszy minister ochrony środowiska projekt odłożył. Aksamitną rewolucję 
przeżyła w Małej Upie. Pod apelem wzywającym do strajku generalnego 
był podpis Dády i listonosza Jirki Škody. Przyczyniła się do odbudowania 
lokalnego samorządu i jako pierwsza złożyła ślubowanie przedstawiciela 
gminy Mała Upa. Na wiosnę organizowała z polskimi przyjaciółmi spotka-
nie Lecha Wałęsy i Václava Havla w Szpindlerowej Budzie. Tam już nie byli 
sami jak dawniej, przyjaciel prezydent chciał jej podać rękę, ale tłum ich 
niemalże zadusił. Spotkanie nakręcała japońska telewizja a Dáda wiedziała, 
że czasy totalitarnej mocy się skończyły. We wrześniu 1990 roku zapro-
siła sąsiadów z Polski, Jiřígo Dienstbiera i Václava Havla, by na Przełęczy 
Okraj przynajmniej symbolicznie na kilka godzin otworzyli zamkniętą do tej 
pory granicę państwową. A jej syn Tomáš na apel Forum Obywatelskiego 
wstąpił do nowo formującej się policji i jako naczelnik straży granicznej Kar-
konoszy wschodnich chodził w randze kapitana po tych samych drogach 
jak jego ojciec sierżant sztabowy przed czterdziestoma laty. Jednocześnie 
był przełożonym policjantów, którzy wcześniej dwadzieścia lat śledzili jego 
rodziców. Dzisiaj jest naczelnikiem policji w Žacléřu. Wkrótce po rewoluc-
ji Jaroslav Fajtl po raz ostatní przejechał trasę od kościoła do Cestníka. W 
1993 roku zmarł. Dáda jeszcze przed dwoma laty zjechała na biegówkach 
z zakupami w plecaku z Przełęczy Okraj do Černej Vody. Teraz już narty od-
stawiła do kąta, łąkę pozwoliła pokosić i sprzątnąć sąsiadowi z budy Mała 
Upa a na zimę przeniosła się raczej do syna do Trutnova. Pomimo tego cha-
łupa nr 15 zostaje magicznym miejscem w jej życiu. 

W sobotę 20.12.2014 była wystawą fotografii Bohdana Holomíčka uroc-
zyście zagajona czynność nowej Galerii Celnice (Urząd Celny) na Przełęczy 
Okraj. Na wystawę, która potrwa do końca sezonu zimowego i do odwie-
dzin tej najwyżej położonej galerii w Czechach zaprasza gmina Mała Upa 
i Paměť Krkonoš z.u.

Informační centrum Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy, PSČ 542 27, 
tel.: 499 891 122, e-mail: info@malaupa.cz, czynne codziennie od 9:00 
do 17:00, poza sezonem od 10:00 do 16:00. Znajomść języka nie-
mieckiego i polskiego.     www.malaupa.cz

Dobre trasy narciarskie do biegania to wielka zaleta Karkonoszy wschod-
nich. Rok od roku rośnie ilość gości na biegówkach ewentualnie na nar-
tach skialpinistycznych. Głównie dla tych z Państwa, którzy przyjeżdżacie 
w nasze strony po raz pierwszy przypominamy najciekawsze trasy regio-
nu pod Śnieżką. W centrach informacyjnych można nabyć szczegółową 
mapę z wytyczonymi trasami do biegania oraz trasami skialpinistycznymi. 
Prowiantu z sobą nosić nie trzeba. Na szczytach są czynne budy górskie 
oferujące usługi wysokiej jakości. Radzimy wypróbować pod tym wzglę-
dem schroniska Růžohorky, Slezský dům, Luční bouda, Bufet Na rozcestí, 
Lesní albo Kolínská bouda. Odpoczynek w tradycyjnych budach karko-
noskich bywa nieodłącznym elementem pobytu podobnie jak śnieg i słoń-
ce.

Z Pomezních Bud śladami dády fajtlovej
Przed siedemdziesięcioma laty była trasa od kościoła małoupskiego 
do Lyseczyn i Albedrzyc jedyną regularnie utrzymywaną drogą zimową. 
Dlatego nie dziwi fakt, że ta „świąteczna” trasa narciarska w Małej Upie 
stała się ulubioną trasą Dády i Jaroslava Fajtlów. Początek ma na Przełęc-
zy Okraj a jej koniec leży na tej samej wysokości nad poziomem morza - ty-
siąca metrów przy schronisku Rýchorská bouda. Na trasie nie ma żadnych 
„morderczych“ podejść. Od Przełęczy Okraj trasa wiedzie po regularnie 
utrzymywanej Karkonoskiej drodze narciarskiej po szerokiej leśnej drodze 
nad Nowymi Domkami. Krótsza trasa do kościoła małoupskiego wiedzie 
przez dolinę Eliščino údolí. Po zimowej drodze zsaopatrzeniowej trzeba 
zjechać do potoku wzdłuż którego biegnie wąska dróżka do chałupy Dady 
Fajtlowej. My pojedziemy przez most w lewo pod górę po głównej drodze 
z ładną panoramą osady Černá voda. Na Karkonoską Magistralę wjedzi-
emy przy Rennerovych budach z areałem narciarskim U kostela. Przeje-
dziemy pod linami wyciągów narciarskich i nieopodal kościoła przy leś-
niczówce nas oznakowanie zaprowadzi w lewo na leśną drogę. Odcinek 
przez Cestnik do Lyseczynskiej budy nsalerży do najładniejszych. Przez 
Alberzyce jedziemy dalej albo trasą wiodącą przez łąki albo leśną drogą 
biegnącą wzdłuż granikcy państwowej. Od Alberzyckich kamieniołomów 
lekko pod górę dojdziemy do osady Rýchory a następnie ku schronis-
ku Rýchorská bouda z panoramą całych Karkonoszy wschodnich. Stąd 
utrzymywane drogi narciarskie prowadzą do Žacléřa, Svobody nad Upą 
i Marszowa Górnego.

Z biegówkami na Śnieżkę po trasie Gustla Berauera
W młodości mieszkał przyszły mistrz świata w kombinacji norweskiej 
i znakimity biegacz na nartach Gustl Berauer w chałupie na Zahrádkach. 
Do dzisiejszej górnej stacji wyciągu narciarskiego miał tylko dwieście 
metrów. Jego zwykła trasa treningowa prowadziła koło Leśnej budy pr-
zez Lisią łąkę na Lisią górę i dalej po krótkim zjeździe do Bufetu Na roz-
cesti. Równinnym odcinkiem dojeżdżał do Výrovky gdzie stały dwa domy 

drewniane należące do armii czechosłowackiej. Dzisiejsze schronisko 
należy do Klubu Turystów Czeskich. Za Výrovką Gustl wspinał się skosem 
po najczęściej oblodzonym zboczu (dzisiaj jest tutaj piękna droga umoż-
liwiająca nawet łyżwiarski styl). Z przełęczy nad Modrym dołem roztaczają 
się piękne widoki, ale często wieje ostry wiatr od północy. Za grzbietem 
jest Biała łąka z Luční budą - zupełnie inny świat w najbardziej odległym 
zakątku Karkonoszy. Koło Luční budy Gustl tylko przeleciał jak wiatri 
wzdłuż trasy wyznaczonej tykami sprintował ku Obří budzie. Na Śnieżkę 
wbiegał z nartami w rękach. Według świadectwa jego rówieśników na-
stępny odcinek między Obří budą a kapliczką na synklinie Lučnej hory 
biegał dwa razy. Czy wpadał na chwilę do brata Otty Berauera, instruktora 
narciarskiego w Lučnej budzie - możemy się tylko domyślać. Przez Liščí 
horę wracał do domu na Zahrádky. A następnego dnia znowu wyjeżdżał 
na swą ulubioną trasę.

Sportowy wjazd na Černą horę
Dzisiejsi zawodnicy nie trenują na szczytach Karkonoszy. Korzystają rac-
zej z dobrze przygotowanych tras w rejonie Černej hory. Dostać się tam 
można wygodnie kabinową kolejką linową lub na biegówkach zgodnie 
z ducherm sportowym wbiec od samego podnóża. Z parkingu przy zabyt-
kowej resatauracji w schronisku Hofmannova bouda w Janskich Łaźniach 
jedziemy po wyjeżdżonej drodze do lasu by tam wkrótce wjechać na sze-
roką drogę leśnł w zimie wykorzystywaną również przez narciarzy. To 
podejście nadające się i na styl łyżwiarski zaprowadzi nas do Zinneckero-
vych bud, nad którymi skręcamy w praweo na czarnogórskie narciarskie 
trasy biegowe. Kiedy niżej jest mało śniegu ruch tutaj gęstnieje zwłaszcza 
podczas weekendów. Radość patrzeć jak wszystkim się pięknie ślizga.
Z Peca na Černą horę jeździ się od dolnej stacji wyciągu narciarskiego 
Javor. W lewo wiedzie szeroka droga koło schronisk Kladenska buda i Ve-
brova buda aż do budy Pražská bouda. Najczęściej droga bywa dobrze pr-
zygotowana dla wszystkich stylów jazdy. Po tej trasie można bezpiecznie 
zjechać z powrotem do Peca lub koło Husovej budy i przez Muldę. Przy 
Praskiej budzie wjeżdża się na Karkonoską Drogę Narciarską w kierunku 
ku Kolinskiej budzie. Z Peca od Javoru za godzinę dostaniemy się na na-
jwyższe miejsce omawianych tras na Černej horze. Stąd w prawo prowadzi 
mała trasa okrężna wokół Černej hory lub w lewo szeroka droga zawsze w 
doskonałym stanie prowadząca aż do nartostrady Anděl. Dwukilometrowy 
odcinek pod Czarną Pasieką znakomicie się nadaje do trenowania stylu 
klasycznego i wolnego. Od niego skręca pierwsza droga w dół ku zna-
nemu odcinkowi zwanemu Václavák a dalej na Pěticestí i Signál na Světlej 
horze. Tędy jeździ mniej narciarzy a przecież to są najpiękniejsze partie 
z pięćdziesięciu kilometrów tras biegowych na Černej i Světlej horze. Dru-
ga droga z Černej hory prowadzi do Dużych Bud Pardubickich z długim 
zjazdem do Janskich Łaźni przez Krausove budy. 

Z Marszowa Górnego prowadzi na Černą horę przygotowana Karkonoska 
Droga Narciarska przez Reissove domki. Tutsaj trzeba się zdecydować 
czy do Krausowych bud pójść bardziej stromym ale krótszym podejści-
em w prawo koło górnego odcinka Honzovego Poroka albo wygodnieszł 
i bardziej popularną i mniej stromą drogą koło schroniska Modrokamenná 
bouda. Między byłymi gajówkami na Krausovych budach prowadzi nasza 
trasa na Světlą horę. Przed Signálem leży piękny kilometrowy prosty od-
cinek z pięknymi widokami okolicznego krajobrazu. Po zjeździe z Sygnału 
dostajemy się do Pěticestí, gdzie skręcamy w lewo nas długie podejś-
cie na Černą horę. Natomiast kiedy pojadą Państwo prosto poznają Pa-
ństwo ładną trasę okrężną wokół Thammovych bud, Valšovek i powrotem 
na Světlą horę i do Marszowa.

Z nartami skialpinistycznymi na Śnieżkę
Kiedy w niższych partiach jest mało śniegu naturalnego możemy wykor-
zystać do dostania się na górę nartostradę Portášky pokrytą sztucznym 
śniegiem. Trasa z Wielkiej Upy kopiuje starodawną Drogę Tragarzy, o któ-
rej na dole przy stacji wyciągu informuje gości tablica informacyjna ze sta-
rymi fotografiami. Tablica jest umieszczona na oparciu przypominającym 
stare drewniane nosidła jakich używali tragarze. Posuwamy się pod górę 
poboczem głównej nartostrady po prawej stronie pod wyciągiem krzeseł-
kowym. W połowie wysokości przechodzimy na lewą stronę Hoferowych 
bud przy budzie Danielka. Wzdłuż lasu dojdziemy do planszy informacyj-
nej z odgałęzieniem Drogi Tragarzy do gęstewgo lasu. Plansza informa-
cyjna przypomina tragarzy wnoszących towary na Śnieżkę. Hoferowie 
mieszkają tutaj do tej pory. Kierunkowskazami oznaczona ścieżka leśna 
najczęściej nie bywa wyjeżdżona i dlatefgo jest dobra głównie dla nart 
z pasami. W Wielkiej Upy w ciągu godziny dotrzeć można na Růžohorky. 
Ale kuszącą ofertę smakołyków zostawimy sobie ewentualnie na drogę 
powrotną. Na Růžowej horze przechodzimy pod kolejką linową i wkrótce 
już się nam otwiera widok na Śnieżkę. Po równym odcinku jeszcze nawet 
trochę zjedziemy, by następnie ostatnich dwieście pięćdziesiąt metrów 
różnicy wysokości pokonać dosyć stromym podejściem po trasie wytyc-
zonej tykami. Cała wspinaczka z Wielkiej Upy trwa dwie godziny. Na gór-
ze najczęściej musimy się lepiej ubrać. W dół możemy zjechać tą samą 
trasą, jeżeli jest świeży puszysty śnieg możemy zjechać z Růžowej hory 
wprost do Peca pod kolejką linową. Albo schodzimy wzdłuż łańcuchów 
ku schronisku Śląski dom (jeżeli jest wystarczająca ilość śniegu zejście 
zygzak można zjechać na nartach z pasami). Za słabą godzinkę dojedzie-
my do budy Luční bouda, do synkliny Luční hory. Wzdłuż tycxzek idziemy 
do Výrovki a dalej zjeżdżamy do Modrego Dołu. Wyjeżdżona droga zaopa-
trzeniowa z osady o tej samej nazwie wiedzier do centrum Peca. W przeci-
wnym kierunku prowadzi tędy tradycyjne wejście na szczyty lub klasyczna 
tradsa skialpinistyczna zatwierdzona przez Dyrekcję KRNAP.
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Bez pełnej poświęceń pomocy ze strony rodziców nie byłoby mistrzów – his-
toria Jiřígo Šedy i jego córki Karoliny jest tego podręcznikowym przykładem. 

Karolína Šedová z Žacléřa na trasie slalomu gigant
na Grosser Arber w Niemczech.

Jiří Šeda  ŽACLéř

KAROLíNA ŠEdOVá Z PRKENNEGO dOLu
Żaclerz jest miasteczkiem leżącym na wschodnim końcu Karkonoszy. W 
1977 roku urodziła nam się tutaj z małżonką Ludmilą jako trzeci potomek 
córka Karolína. W owym czasie najstarszy syn David już z niemałym powod-
zeniem brał udział w ogólnokrajowych zawodach narciarskich. Na nartach 
jeździł i młodszy Jakub. Ale przyciągały ich i inne sporty głównie piłka nożna 
i kolarstwo. Naturalnie, że wspólnymi siłami postawiliśmy na nartach i Karo-
linę. Nie miała jeszcze ani trzech lat i wcale się jej to nie podobało, często 
padałaa niekiedy i płakała. Ale jej wstręt pomału ustępował i w wieku pięciu, 
sześciu lat radziła sobie na nartach znakomicie. A ponieważ była dziewczę-
ciem odważnym i rezolutnym nie bała się ani najbardziej stromego zbocza 
w Prkasie – jak potocznie nazywa się żaclerską trasę zjazdową w Prkennym 
Dole. Pod mym nadzorem w gronie kolegów w dobrze funkcjonującej wó-
wczas drużynie narciarskiej klubu sportowego Baník Žacléř wyrastała z niej 
dobrze się zapowiadająca narciarka z wyszukaną techniką i wyczuciem 
dla zjazdu. Zadbałem o to, by głównie jeździła swobodnie mniejszy nacisk 
kładąc na trenowanie bramek. Warunki były dobre również dzięki wyrozu-
miałości kierownictwa szkoły w Żaclerzu. Karolina trenowała minimalnie 
od godziny do dwóch godzin dziennie. Stopniowo zaczęła startować w za-
wodach w kategorii przedszkolnej jako zawodniczka z silną wolą zwyciężyć. 
Wkrótce musieliśmy zwiększyć dawki treningu i zdobyć lepszy sprzęt. Zimą 
1989r. zacząłem wozić Karolinę na treningi z Żaclerza do Peca do Cent-
rum Sportowego Młodzieży. Najpierw tam ją szkolił Míla Sochor a później 
jego żona Blanka. U Sochorów była jak w domu. Kiedy była taka potrzeba 
i mieszkała tam. Poza narciarstwem Karolinę pociągała wszechstronność, 
brała udział w zawodach w lekkiej atletyce, w kolarstwie, uprawiała triatlon. 
W bokrosie pokonywała większość chłopców. Współprca z Milą i Blanką 
była znakomita a Blanki forma szybko rosła. W Centrum w Pecu miała dobre 
koleżanki i dobrych kolegów, był to czas narciarskiej beztroski – właściwie 
najlepsze i najbardziej szczęśliwe lata w jej karierze. W 1990 roku zademon-
stropwała swoją wszechstronność wygrywając Mistrzostwa Czechosłowac-
ji w trójboju alpejskim, czyli w slalomie, slalomie gigant i w zjeździe. W zimie 
1992 roku dominowała w kategorii szkolnej, zdobyła tytuł mistrza Czeskiej 
i Słowackiej Republiki we wszystkich dyscyplinach. W prestiżowych międ-
zynarodowych zawodach Ski Interkriterium Vrátna-Říčky wygrała w stars-
zej szkolnej kategorii wszystko i została uznana za absolutnego zwycięzcę. 
Przy tym sukcesie przy Karolinie nie byłem – na nartach złamałem nogę, 
ale doskonale zastąpił mnie starszy syn David. Chyba to Karolinie pomogło. 
Potem przyszło słynne Trofeo Topolino w Monte Bondone uznawane przez 
narciarskie autorytety za nieoficjalne mistrzostwa świata kategorii szkolnej. 
Karolina zajęła doskonałe drugie miejsce w slalomie. Wtedy jeszcze ją tre-
nowała Blanka Sochorová. 

Potem przyszła ta smutniejsza część kariery sportowej. W konsekwen-
cji zmian politycznych podległ zupełnemu zozkładowi system wspierania 

sportu wyczynowego. Nastał okres wiecznych improwizacji, poszukiwaniu 
środków, kłótni w związku narciarskim. Zmieniali się trenerzy, każdy wnosił 
swoje metody przygotowań i swoją technikę. Całe jedno pokolenie narcia-
rek straciło przez to swoją szansę. W przypadku Karoliny dałosobie znać 
zdrowotny handicap - reumatoidalne zapalenie stawów. Osłabiało to jej sys-
tem immunologiczny. Zdarzało się, że nie mogła z powodu opuchłych nóg 
włożyć buty narciarskie. Pomimo tych przeszkód potrafiła nadal walczyć 
o zwycięstwa. Silniejszy niż ona było jednak amatorskie i niewrażliwe po-
dejście pewnych dwóch trenerów reprezentacji kobiet. Pomimo tego stale 
poruszała się w czele narciarstwa czeskiego, ale w skali międzynarodowej 
również z powodu źle prowadzonej reprezentacji nie odnosiła w Mistrzost-
wach Europy i Świata już takich sukcesów jakich oczekiwaliśmy. Pomimo 
tego na Mistrzostwach Świata Juniorów w szwajcarskim ośrodku Schwyz 
w roku 1996 zajęła w slalomie siódme miejsce a w swej wiekowej kategorii 
była druga. W slalomie super gigant była trzynasta. Na Mistrzostwach Świa-
ta w Sestriere w 1997 była czternasta w kombinacji, ale kryzys reprezentacji 
narodowej odbił się na psychicznym stanie zawodniczek a w konsekwencji 
na psychicznym rozkładzie całej reprezentacji. Wówczas zdecydowałem się 
odejść z pracy i wszelki czas poświęcić córce. W przygotowaniach zaczęło 
się nam wieść lepiej. Karolina była jako pierwsza nominowana na olimpiadę 
zimową w Nagane w 1998 roku. Ale jak mówi przysłowie: „człowiek strze-
la Pan Bóg kule nosi“. Będąc w najlepszej formie doznała kontuzji kolana 
i musiała być operowana. Na zbocza wróciła po roku. Na XIX Międzynaro-
dowej Zimowej Uniwersjadzie w Popradzie zdobyła jeszcze brązowy medal 
w slalomie super gigant a w roku 1999 zwyciężyła w Europejskim Pucharze 
Studentów. Wszystkie nagromadzone negatywne okoliczności a przede 
wszystkim brak środków skłonił nas do podjęcia zasadniczej decyzji. Pod 
koniec sezonu 1999 roku podczas międzynarodowych zawodów we Flaine 
we Francji zdecydowaliśmy się, że zakończymy jej karierę. Karolina miała 
wówczas 22 lata. W tych zawodach zajęła pierwsze miejsce w slalomioe 
gigant. W sezonie 2003 koleżanki namówiły ją jeszcze do startowania w 
nowej narciarskiej dyscyplinie skikrosie. W Czechach była najlepsza. Swoją 
krótką karierę skikrosową zamknęła zwycięstwem w Pucharze Europejskim 
w Leogangu w Austrii. Potem już definitywnie skończyła ze sportem wyczy-
nowym. Obecnie mieszka w Berlinie, wychowuje syna Matyáša i córkę Ju-
lię. Z mężem Mirkiem wszczepiają dzieciom pozytywny stosunek do sportu. 
Karolina nazywa się teraz Přibylová. Chociaż na drzwiach mają napisane 
Pribyl. Taka jest historia narciarskiej nadziei i zawodu, która nam dała także 
dużo pięknych przeżyć, do których chętnie we wspomnieniach wracamy. 

Muzeum Miejskie Žacléř i Turystyczne Centrum Informacyjne, Rý-
chorské nám. 10, 542 01 Žacléř, tel. 00420 499 739 225, e-mail: muze-
um@zacler.cz. Czynne od 9:00 do 16:00 oprócz poniedziałków. www.
zacler.cz.            www.muzeum-zacler.cz 

Firma z długoletnią tradycją i doświadczeniem oferuje usługi pral-
nicze (pranie, wypożyczanie, wynajmowanie i sprzedaż bielizny 
pościelowej) hotelom, pensjonatom, restauracjom a także szpita-
lom, instytucjom opieki społecznej itp. Zakładom przemysłowym 
i osobom prywatnym oferuje pranie i czyszczenie chemiczne od-
zieży roboczej, ochronnej i osobistej, tkanin wszelkiego rodzaju, 
korzuchów i wyrobów skórzanych. Spółka ma certifikat systemu 
zarządzania według czeskiej normy państwowej ČSN EN 9001, 
14 001 i 14 065. 

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

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

dla dzieci degustacje win i koncerty

Zaprszamy do zorganizowania u nas 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 imprezach
na e-mail, prosimy napisać na vinoteka@nadednem.cz.

www.nadednem.cz / tel. 734 479 229

BudOWLANA I INżYNIERSKA fIRMA KLIMEŠ s.r.o.

tARtAK MARŠOV
třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov, tel. 499 874 147, e-mail: stavby@klimesmarsov.cz / www.klimesmarsov.cz

Bale, belki, deski
Wiązania dachowe i domy drewniane

Okładziny fasad, płoty
Cięcie własnego drzewa

Ekspresowe cięcie

Prace budowlane i projekty
Prace ciesielskie
Wyroby stolarskie

Murki, klasyczne drogi brukowane na sztorc 
Ostrzenie tarczy i brzeszczotów
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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 Krhánko-
vá, ilustracje: Květa Krhánková, Zdeněk Petira, Stanislav Špelda, fotografie: Hans Bönsch, Jiří Dvořák, Ruedi Homberger, Josef Jeschke, Jan Kašpar,  
Pavel Klimeš, Wenzel Lahmer, Franz Pietschmann, Stanislav Ondráček i archiwum wydawców, skład: Tisk OFSET a. s. Úpice, tel. 499 881 171, druk: 
Profi-tisk group s.r.o., Olomouc, tłumaczenie na język niemiecki Hans-J.Warsow, na język polski Andrzej Magala, zamknięcie numeru: 12. 12. 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 za-
interesowania doręczeniem następnego numeru pocztą (następny numer 44/lato 2015) prosimy przesłać wraz z adresem 40 Kč na wysyłkę krajową 
lub 190 Kč na wysyłkę za granicę. Czasopismo można również zamówić osobiście w Centrum Informacyjnym w Temnym Dole lub w miejscowości 
Pec pod Śnieżką.

Wszelkie prawa zastrzeżone!

znak ochronny

WELLNESS HOtEL BOudA MáMA
Vladimír Nikl przekształcił zwykłe schronisko w hotel czterogwiazd-
kowy. Po unowocześnieniu pokoi i restauracji w pierwotnej drewnianej 
części budynku przybył hotel trzygwiazdkowy rozszerzony później o 
dobudowaną nowoczesną część czterogwiazdkową. Z restauracją 
i zapleczem sportowym nowy obiekt jest połączony podziemnym pr-
zejściem. 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 znajdu-
je się przechowalnia nart z szafami i suszarkami butów. Wellnessowy 
program tworzy głównie piękny basen z kontraprądem i, wanna z ma-
sażem podwodnym. Po wychłodnięciu można wziąć prysznic z masa-
żem. Dla gości przygotowana jest część relaksacyjna z absolutnym 
spokojem i czterema różnymi saunami. Goście mogą wybierać międ-
zy: tradycyjną fińską, solną, niskotemperaturową i ziołową. Sportowe 
wyposażenie hotelu oferuje boisko do squashu, ping pong, siłownię 
z siedmioma urządzeniami z kołem na spinning i stopperem włącznie. 
Boisko pod gołym 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 częś-
ci 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 korzysta-
ją głównie klienci kolejki linowej na Śnieżkę i turyści idący do doliny 
Obří důl. Czterojęzyczny bogaty jadłospis obejmuje również ciastka 
do kawy, puchary owocowe i zestawy podwieczorkowe. W każdy cz-
wartek zewnętrzna altanka ożywa: piecze się w niej na ruszcie udziec 
marynowany. Toczy się tu oryginalny Pilsner i Gambrinus. W pizzerii ws-
zystkie dania przygotowywane są z oryginalnych włoskich surowców. 
Hotelova piwnica z winami zaopatruje się we włoskiej winnicy Zonin. 
Bezpośrednio przy hotelu jest nartostrada z wyciągiem i sztucznym 
śniegiem – dla gości hotelowych gratis. Po wąskiej drodze wiodącej 
ku budzie wjeżdżają wyłącznie pojazdy hotelu kierowane przez zawo-

Lesní bouda jakkolwiek stoi w Pecu pod Śnieżką ma adres po-
cztowy: Černý Důl nr 187, Kod Pocztowy 543 44, tel., fax: 00420 
499 896 343, tel. kom.: 602 148 099, e-mail: info@lesnibouda.cz, 
www.lesnibouda.cz, przyjazne ceny, znajomość języka niemieckiego.

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

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.

POLECAMY WYPRóBOWANE uSŁuGI

dowego kierowcę. Goście parkują w dolinie w garażach należących 
do hotelu i na własnym parkingu. Na górę do hotelu wozi je hotelowy 
mikrobus jeżdżący zimą co dwadzieścia minut do areału narciarskiego 
SkiResort. W przypadku pobytu sześciodniowego i dłuższego w pen-
sjonacie w pokoju 3* lub w hotelu w pokoju 4* każdy dorosły otrzyma 
bilet na nową kolejkę linową na Śnieżkę. Oferta nie obejmuje przypad-
ków, kiedy należność jest regulowana czekami oraz kiedy zamówienie 
jest realizowane przez pośrednika.

LESNí BOudA OBCHOdZI dWudZIEStOLECIE
Farma górska na skrzyżowaniu dróg między Černym Dołem a Pecem 
pod Śnieżką bywa celem turystycznym i kulinarnym wytyczanym równie 
często w zimie jak i latem. Rodzina właścicielki budy Markéty Kreiplo-
wej wybudowała w ciągu dwudziestoletniej pracy obiekt oferujący usłu-
gi cieszący się dobrą sławą szeroko daleko. Zjeżdżają się tutaj goście 
od górnej stacji kolejki linowej Hnědý Vrch, zatrzymują się również nar-
ciarze przejeżdżający na biegówkach, rowerzyści i piesi turyści wędru-
jący po górach. Do znanej nartostrady Zahrádky w SkiResorcie Pec 
jest stąd zaledwie 400 metrów. Obok budy wiedzie Karkonoska droga 
narciarska i główna trasa wypadowa przez Liščí horę do wędrówek po 
górach w ich szczytowych partiach. Do tras okrężnych do biegania na 
nartach na Černej i Světlej horze jest stąd dwadzieścia minut jazdy na 
nartach. Tradycyjna chałupa drewniana dzięki modernizacji restauracji 
i udoskonalenia wyposażenia pokoi dokonanych z wyczuciem i szacun-
kiem wobec tradycji zachowała charakter oryginalnej budy górskiej a 
tutejsza kuchnia jest znakomita. Spośród karkonoskich receptur bied-
nych górali można spróbować oprócz klasycznej zupy „kyselo“ także 
na przykład „šlejšky“, czyli ziemniaczane szyszki posypane opieczoną 
tartą bułką i polane buraczanym syropem. W górach mięso należało do 
rzadkości dlatego w tutejszej pieczeni mięsnej przeważa kasza. Z rze-
py i warzyw przygotują Państwu zupę „dumlikaczkę“ albo spróbują pa-
ństwo „žahour“ z kaszą jaglaną, placki ziemniaczanesłone i na słodko i 
prawdopodobnie dopiero tutaj spróbujecie „brdlajs“ czyli pasztet ziem-
niaczany. Delikatne są buraki marynowane z serem kozim, który znajdą 
państwo i w innych sałatkach. Jednakże główną specjalnością Leśnej 

budy, której nie znajdziecie nigdzie indziej w całych Karkonoszach - 
bowiem jej podstawą jest tutejsza hodowla kóz i owiec suffolk. Od lata 
roku 2010 ma rodzinne przedsiębiorstwo certyfikat farmy ekologicznej 
a mięso młodych jagniąt i koźląt jest pyszne. Na przykład jagnięca rolka 
(toč) to rołada z piersi z wieprzowym nadzieniem, warzywami korzenio-
wymi i ziemniakami po staroczesku. Mięso jagnięce podaje się z sosem 
jabłkowym, śliwkowym lub orzechowym. Koźlę najlepiej smakuje w le-
cie opieczone na rożnie. W zimie radzimy zamówić pieczone jagnię-
ce kolanko lub kiełbasy domowej produkcji. Oczywiście, że w Leśnej 
Budzie gotuje się również z wieprzowego mięsa. Poza wieprzowym 
kolanem cieszą się dobrą sławą wieprzowe i wołowe policzki na warzy-
wach z winem. Na wysokości 1104 m n.p.m. właściciele budy hodują 
w szklarni własne zioła, głównie miętę, melisę, rozmaryn, oregano, ty-
mianek i lubczyk. Z dobrą kawą będą smakowały świeże naleśniki z ja-
godami lub jagodowe kołacze i knedle ze śmietaną. Największy wybór 
specjałów warzy kucharz podczas świątecznych dni karkonoskich 5 i 6 
lipca. Trzeci tydzień w sierpniu Leśna buda organizuje dni farmerskie, 
kiedy można się zapoznać z najróżniejszymi rzemiosłami. Dzieci mogą 
spróbować sprzędzania wełny, nawlekania koralków, splątania filcu, 
druku na dzianiny podczas kiedy rodzice okosztowują specjały przy-
gotowane na rożni lub specjały piwne takie jak gorzkie piwo jagodowe 
z Czernej Hory. Łagodne są lemoniady domowe z syropu imbirowego 
lub czarnego bzu a także naturalne moszty owocowe. Przy budzie jest 
letni basen i wanna z podwodnym masażem i pięknym widokiem. W 
zimie boisko do siatkówki zmienia się w lodowisko najwyżej położone 
w Czeskiej republice. Ale większość z nas wybierze się do Leśnej budy 
głównie z uwagi na znakomitą kuchnię. 

RICHtEROVY BOudY 
Wysoko nad miastem Pec pod Śnieżką przy głównej drodze na grzbiety 
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 wy-
cieczek szkolnych. Pokoje te mają umywalki. Do dyspozycji gości jest 
winda i jeden pokój dla osób na wózku, sauna i siłownia. Obiekt ma 
własne wielofunkcyjne boisko dla dzieci, w zimie dwa wyciągi narciar-
skie i utrzymywane treningowe trasy zjazdowe (ośle łączki). Schronisku 
oferuje internetowe podłączenie WIFI, salę szkoleniową, kącik dla dzie-
ci i restaurację. Goście mogą przez cały dzień korzystać z restauracji 
i wybierać z bogatej oferty napojów i dań. Kuchnia specjalizuje się w 
starych tradycyjnych daniach czeskich, sałatek jarzynowych, knedle 

jagodowa, naleśniki owocowe i szarlotki – specjalnością są naleśniki 
z ciasta drożdżowego zdobione jagodami, jogurtem i bitą śmietaną. Re-
stauracja zdobyła certyfikat Czech Specials zabardzo dobrą kuchnię 
czeską. Koniecznie radzimy spróbować zupę karkonoską „kyselo” 
(żurek) z grzybami i knedle „włochate” z tartych ziemniaków z kapustą 
i smażoną cebulką. Toczy się tutaj piwo jasne Bernard 11°; ciemne 
piwo, bezalkoholowe piwo Śliwkowe i Pilsner są butelkowe. Kolekcja 
win, którą skompletował degustator win Radek Jon obejmuje głównie 
wina z morawskich piwnic Habanskich. Obsługa baru została specjal-
nie przeszkolona w przygotowywaniu kawy Rioba barista przez mistr-
za Kawy Republiki Czeskiej z 2004 roku Jaroslava Petrouša. Obaj są 
przedstawicielami firmy Makro Cash & Carry. Schronisko otwarte jest 
przez cały rok a więc I poza sezonem głównym można tu organizować 
akcje firmowe, wypoczynek dla rodzin z dziećmi, zielone szkoły i po-
byty turystyczne. Po uzgodnieniu można zorganiiować wykłady o ky-
nologii, przyrodzie Karkonoskiego Parku Narodowego i meteorologii. 
Najczęściej jednak zamawiane są prelekcje o Górskim Pogotowiu Ra-
tunkowym, 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 
skialpinistów nastawionych na poruszanie się po szczytach Karkonos-
zy. Obok wiedzie trasa skialpinistyczna nr 5 a nieopodal trasa nr 1.

2322



KRKONOŠE

KARKONOSKI PARK NAROdOWY

NOWE CENtRuM EduKACJI EKOLOGICZNEJ
Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego (KRNAP) już pięćdziesiąt lat 
opiekuje się oddaną jej pod ochronę przyrodą najwyższych gór czeskich 
a jednocześnie prowadzi pracę oświatową wśród gości i ludności zamiesz-
kującej tereny parku narodowego i jego otoczenia. Różnorodnymi metodami 
i środkami stara się trafić przede wszystkim do młodych ludzi, by je przeko-
nać dla dobrej sprawy jaką jest ochrona przyrody i środowiska. Pracownicy 
dyrekcji są świadomi tego, że poznanie złożoności, wyjątkowości i piękna pr-
zyrody przez dzieci nie pozostanie bez wpływu na ich poglądy i postawy w ży-
ciu dorosłym. Przyczyni się do tego, że do problematyki ochrony środowiska 
podchodzić będą z większym wyczuciem bez względu na zawód wykonywany. 
Dlatego ma swoje znaczenie i sens jakakolwiek rozsądna inwestycja do eko-
logicznej edukacji jak się dzisiaj nazywa wychowywaniu w duchu ekologicz-
nym. W siedzibie Dyrekcji KRNAP we Vrchlabi już parę lat rodzi się zaplecze 
kompleksowego programu – ostatním wyraźnym krokiem było otwarcie przed 
rokiem Karkonoskiego Centrum Environmentalnego Kształcenia, czyli KCEV. 

Vrchlabi nie ma klasycznego rynku tak jak na przykład sąsiednie miasteczka 
Hostinné, Jilemnica lub Trutnov. Centralnym obiektem miasta będącym równo-
cześnie pięknym zabytkiem jest zamek z parkiem, który z główną ulicą łączy 
otwarta przestrzeń zastępująca rynek. Christof Gendorf założył w 1533 roku 
Vrchlabi przerabiając dla siebie pierwotną twierdzę na renesansowy pałac 
z parkiem. Ponad trzysta lat mieszkali w nim Morzinowie zarządcy znacznej 
części Karkonoszy. Na schyłku XIX wieku Aloisie Czernin - Morzinowa przebu-
dowała pałac nadając mu dzisiejszy wygląd. Kontynuator rodu hrabia Jaromir 
Czernin - Morzin po przejęciu majątku w marcu 1928 roku z pewnością nie 
przeczuwał, że w pałacu za dziesięć lat będą urzędy, które utrzymają się w bu-
dynku do dnia dzisiejszego. Do sprzedania zamku został zmuszony wysokimi 
kosztami prac na likwidowaniu szkód wyrządzonych przez huragan w paźd-
zierniku 1930 roku, kryzysem gospodarczym, lecz przede wszystkim reformą 
rolną, w wyniku której majątek stracił całą jedną trzecią powierzchni, czyli całe 
Karkonosze centralne. Drugim ważnym obiektem zabytkowym we Vrchlabi jest 
gmach klasztoru wybudowany dla zakonu augustianów przez Vaclava Morzi-
na Morzina w 1725 roku. Pałac Morzinów z parkiem i klasztor z ogrodem były 
dla Dyrekcji KRNAP najważniejszymi obiektami w historii Parku Narodowego. 
W maju 1963 roku został oficjalnie założony Karkonoski Park Narodowy (KR-
NAP). Początkowo miał tylko pięciu pracowników, którzy zajmowali trzy po-
mieszczenia na drugim piętrze pałacu. W głównej kancelarii w lewej wieży w 
ciągu trzydziestu trzech lat pracowało sześciu dyrektorów. Instytucja zabrała 
stopniowo większą część drugiego piętra pałacu oraz kilka obiektów prowizo-
rycznych we Vrchlabi i na obszarze Parku Narodowego. Na przykład służba 
terenowa w Pecu miała długo jako jedyne zaplecze w prowizorycznej szopie 
przy tutejszej zaporze. We Vrchlabi kierownictwu służby terenowej, kilku pr-
zyrodoznawcom i pracownikom programu edukacyjnego musiał wystarczyć 
prowizoryczny domek z płyt pilśniowych „tymczasowo” postawiony w zabyt-
kowym ogrodzie klasztoru. Poprawę pod tym względem przyniósł koniec lat 
siedemdziesiątych i początek lat osiemdziesiątych z inwestycjami do nowych 
lub remontowanych ośrodków służby terenowej w głównych ośrodkach turys-

Miesięcznik o przyrodzie i ludziach z Karkonos-
zy, Gór Izerskich i przedgórza, wydaje Dyrekcja 
Karkonoskiego Parku Narodowego, tel.: 00420 
499 456 333. Zamówić można na adresie re-
dakcji: Časopis Krkonoše, Dobrovského 3,  
543 11 Vrchlabí, e-mail: krkonose@krnap.cz.

W latach 2011-2013 powstał między siedzibą Dyrekcji KRNAP a parkiem pałacowym ciekawy obiekt architektoniczny przeznaczony głównie dla kształcenia ekologicznego. 

tycznych, do kompleksu muzealnego trzech zabytkowych domów we Vrchlabi 
i przede wszystkim do przebudowy klasztoru augustianów. Poza dostępnym 
dla publiczności Muzeum Karkonoskim powstały tam biura, depozytarz, bi-
blioteka i redakcja czasopisma „Krkonoše”. Aksamitna rewolucja przyniosła 
pierwszy akt prawny dotyczący ochrony przyrody zatwierdzony w 1992 roku. 
Z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1994 roku połączył Dyrekcję KRNAP 
a przedsiębiorstwa leśne w Harrachowie, Vrchlabi i w Marszowie Górnym w 
jedną organizację. Pracownicy zajmujący się ochroną przyrody razem z leśni-
kami stworzyli jeden zespół wobec czego potrzebowali jeden dach nad głową. 
Biura w Dyrekcji KRNAP w pałacu były niewystzarczające. Miasto Vrchlabi 
zgodziło się wymianą za odstąpienie drugiego piętra pałacu na wybudowa-
nie nowej siedziby Dyrekcji KRNAP na granicy parku pałacowego na miejscu 
zanikłego browaru a później zabudowań gospodarczych majątku Morzinów. 
Ale był początek lat dziewięćdziesiątych i nie tylko Dyrekcja nie miała dosta-
tecznych doświadczeń z inwestycjami rzędu bez m,ała dwudziestu milionów 
koron. Projekt nowej siedziby przygotował przypadkowo wybrany projektant, 
który zaproponował zbyt duży dom górski zdobiony ryzalitem schodkowym. 
Stromy dach przez dwa piętra jest nie tylko brzydka, ale w większości biur 
tworzy niepraktyczne pochyłe ściany z przestrzenią trudną do zagospodaro-
wania. Pierwsza firma realizatorska zbankrutowała i dopiero za czasów nowej 
dyrekcji udało się kontrowersyjny budynek w 1996 roku dokończyć. Portier-
nia w suterenie wymagała, by urzędnicy i goście najpierw schodzili w dół jak 
do piwnicy a dopiero później wspinali się na jedno z czterech pięter. Właśnie 
tobezsensowne umieszczenie wejścia opdegrało ważną rolę w historii powsta-
nia nowej siedziby edukacji ekologicznej. 

Składany domek w ogrodzie klasztornym spłonął a edukacja ekologicz-
na straciła zaplecze. Dyrekcja KRNAP ogłosiły konkurs na nowy obiekt, ale 
konserwatorzy na odbudowę domu w stopniowo rekonstruowanym ogrodzie 
nie wyrażali zgody. Jeden z zawiadomionych zespołów architektonicznych 
HŠH reprezentowany przez Petra Hájka pracował równocześnie na przeróbce 
wejścia do siedziby Dyrekcji KRNAP z pominięciem sutereny. Znany architekt 
Petr Hájek przedstawił w 2010 roku projekt rozwiązujący oba problemy jed-
nocześnie. Z nowym usytuowaniem budynku zarządu zaproponował wcis-
nąć między siedzibę Dyrekcji KRNAP a park pałacowy ciekawie rozwiązany 
wielofunkcyjny obiekt. Po usunięciu nie harmonizujących z parkiem garaży 
powstał wystarczająco duży plac pod wybudowanie domu do połowy scho-
wanego pod ziemią. Kontrukcję nośną tworzy szkielet żelbetowy odlewany 
po częściach w kształcie różnie załamanych płaszczyzn. Wewnątrz celowo 
zachowany został odciśnięty szalunek tworząc kolejny przykład rehabilitacji 
odrzucanego przez laików betonu. W ten sposób podkreślony został zamiar 
architekta uczynić z domu również pomoc naukową. Różny stopień nachy-
lenia betonowych ścian i sufitu ma swoje odpowiedniki w reliefie wybranych 
profilów Karkonoszy. Na przykład sufit sali wykładowej tworzą cztery różnie 
załamane powierzchnie a napisy na liniach granicznych zdradzają, że spotyka 
się tutaj profil Kotelskiego i Lisiego grzbietu ze zboczem Rozsochy i zboczem 
pod Czarnogórskim Torfowiskiem. Pomieszczenie o najbardziej złożonym 
planie służy kilku celom: jest to garaż, sala wystawowa i koncertowa, miejs-

ce spżotkań, odbywał się tutaj i pokaz mody. Płaszczyzny są odwzorowane 
od profilu grzbietów: Žalégo, Růžowej Hory, doliny Malej Upy, zbocza Světlej 
hory i innych miejsc. Najbardziej stroma ściana ma symbolizować stromość 
Śnieżnych Kotłów. Starsze dzieci rozwiązują podczas wycieczki zadanie zwią-
zane z przenoszeniem profilów gór właśnie do tej szczególnej klasy. Dla do-
rosłego obserwatora napisy są testem na to, czy przedstawione tu miejsca zna 
z autopsji in natura. Poza betonem wnętrze jest tworzone płytami drewnianymi 
a na zapleczu blachą nierdzewną. Na zewnątrz ma budynek dwie powierzch-
nie. W kierunku ku Dyrekcji ścianę tworzy płyta szklana o wysokości czterech 
metrów. Od strony parku widać tylko zbocze porośnięte zielenią. Pomimo 
tego, że dom jest zanurzony aż pięć metrów pod poziom podwórza każde po-
mieszczenie używana do realizacji programu ma chociażby trochę dziennego 
światła. Drogą publicznego głosowania obiekt KCEF otrzymał bardziej zrozu-
miałą nazwę Kret (Krtek). Dokładniejsza nazwa brzmi „kretowisko” chociażby 
z uwagi na przyjazne współistnienie z parkiem pałacowym. Patrząc od strony 
parku przypomina uporządkowaną kupę ziemi. Szkielet żelbetowy jest pokry-
ty poza wodoodporną izolacją również podściółką sprzyjającą rozchodnikom 
i innym odpornym roślinom, które w ciągu roku pięknie zmieniają kolory. Dla 
personelu technicznego z wydziału inwestycyjnego Dyrekcji KRNAP jest 
KCEV jak na razie najdroższą jednorazową akcją w pięćdziesięcioletniej his-
torii organizacji. Prawie siedemdziesiąt milionów Dyrekcja zyskała z Programu 
Operacyjnego Środowisko przy czym udało się koszty przedsięwzięcia zniżyć 
o dziesięć milionów w stosunku do zakładanej ceny. Pomimo tego dzięki pra-
cy architekta Hájka, pracowników wydziału inwestycyjnego Dyrekcji KRNAP 
i pomocy eksternistycznego nadzoru technicznego oraz dzięki przychylności 
firmy realizatorskiej Metrostav udało się zachować wysoką jakość wykonanej 
pracy. Na fakt ten zwraca uwagę i niezależna krytyka. KCEV jest pierwszą 
budową Dyrekcji KRNAP, która zdobyła nagrody w kilku konkursach. Tytuł 
„Budynek roku” województwa Hradec Králové to mały sukces obok prestiżo-
wej nominacji między trzech finalistówo o nagrodę Piranesi. Budowę KCEV w 
kontekście europejskim wybrała komisja międzynarodowa. Więcej o budynku 
można się dowiedzieć na prelekcji architekta Petra Hájka w KCEV 15 stycznia 
2015 r. o 18:00. Samemu można obejrzeć dom z zewnątrz kiedykolwiek w 
wewnątrz poza regularnymi akcjami publicznymi organizowanymi w czwartki 
można zwiedzać zawsze we wtorki od 15:00 do 17:00. Dla parku pałacowego, 
ogrodu klasztornego i dla KCEV przygotowała Dyrekcja KRNAP osiem nowych 
programów zamierzonych na grupy szkolne i grupy tematyczne. Udział w uz-
godnionej z góry wycieczce, wykładzie lub warsztacie zaczyna się i kończy w 
krecie i dla grup szkolnych jest bezpłatny. Szkołom z sąsiedztwa w odległości 
do trzydziestu kilometrów Dyrekcja zapewnia bezpłatny transport. Ałe regular-
nie przyjeżdżają grupy nawet ze stukilometrowej odległości. Dla geoprogra-
mu powstała w ogrodzie klasztornym geoekspozycja. Zostały tutaj zwiezione 
głazy z różnych miejsc Karkonoszy. Umiejętność rozpoznawania różnych skał 
należy do podstawowych umiejętności. Na przykład wrysowanie warstw ge-
ologicznych na fotografię Śnieżki w Obřím dole demonstruje różnorodność 
znanego miejsca. Pedoprogram poświęcony jest właściwościom gleby 
i częściowo przebiega w laboratorium i z mikroskopami. Botanoprogram za-

poznaje z roślinami i z tymi najrzadszymi włącznie, które są jednym z powodów 
dlaczego Karkonosze stały się Parkiem Narodowym. W ogrodzie klasztornym 
Dyrekcja już od szeregu lat prowadzi swój własny bank genowy zagrożonych 
gatunków. Na innych zagonach rosną różne roślinne społeczeństwa. Dlatego 
tutaj na małej powierzchni goście mogą obejrzeć liczne rośliny, których by w 
górach w ogóle nie znaleźli. Z tym programem wiąże się program Herbapro-
gram zajmującysię się ziołolecznictwem. Dla naszych przodków były równie 
ważne jak dla nas apteki. A Karkonosze są znanym regionem aptekarskim. Już 
za czasów braci augustianów powstał w ogrodzie klasztornym sad szczepowy 
i sad z różnymi drzewami owocowymi. Dyrekcja KRNAP go odnowiła i prze-
niosła tutaj z różnych osad w górach originalne gatunki dzew owocowych. Ich 
poznanie umożliwia program pomoprogram. Pałac Christofa Gendorfa stał 
pośrodku stawu przypominającego pierwotną fosę. Podczas późniejszych 
przeróbek tafla wody nie zaniknęła. Dzisiaj są w parku dwa stawy z ptakami 
wodnymi i mnóstwem mikroorganizmów. Tymi zwłaszcza zajmuje si program 
aquaprogram. Między innymi zajmuje się również oceną właściwości i jakoś-
ci wody. W parku pałacowym rośnie wiele egzotycznych gatunków drzew i kr-
zewów, dendrologią zajmuje się parkoprogram. Dla manuprogramu służy 
w KCEV na przykład piec do wypalania ceramiki. Bowiem ładne rzeczy i przy-
jemne otoczenie powstają dzięki zwykłej pracy ludzkiej. W ciągu pierwszych 
dziesięciu miesięcy funkcjonowania Kreta przyszło do niego pięć i pół tysiąca 
ludzi. Pracownicy Dyrekcji wychodzą dzieciom na przeciwko włącznie z tymi 
z przedszkola i z tymi spoza Vrchlabi. W dużej mierze wszystko jest uzależnio-
ne od nauczycieli, bowiem oni decydują, czy do programu nauczania włączą 
również poznawanie parku narodowego. A w takiej samej mierze od rodziców 
wspierających dzieci uczęszczające do kółka młodych obrońców przyrody 
albo biorących dzieci na któryś z prezentowanych programów Dyrekcji KR-
NAP. W ten sposób ukierunkują dzieci i młodzież do szeregów przykaciół Kar-
konoszy i parku narodowego. Kontakt na ludzi przygotowujących programy 
edukacji ekologicznej i poszczególne akcje dostępny jest na stronach interne-
towych: www.krnap.cz. 

Ponad czterdzieści lat jesteśmy czytelnikami czasopisma Krkonoše i dlatego 
wielu z nich znamy z naszych gór. 
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HIStORIA W KONtENERZE LuB OPRACOWANA PRZEZ
INStYtut PAMIĘCI KARKONOSZY

Anna i Vinzenz Bönsch z rodziną przed 
Lučną budą, 1910 roku.
 
Hotel Petzer na fotografii z 1893 roku.

Znaleziona wizytówka właściciela
Berghotelu Johanna  Flögela.

Negatyw szklany ze zniszczonego
archiwum  hotelu Petzer. 

Instytut Pamięć Karkonoszy zorganizował swoją pierwszą akcję publiczną 
razem z ośrodkiem wychowania ekologicznego SEVER w dniu 8 listo-
pada 2014 rfoku. Do Sali Biskupiej byłej plebani w Marszowie Górnym 
przyjechał dawniej dysydent a dziś biskup Pragi Václav Malý, by dysku-
tować o Aksamitnej Rewolucji w Karkonoszach z jej aktorami z Janskich 
Łaźni, Małej Upy, Marszowa Górnego, Peca pod Śnieżką i Svobody nad 
Upą. Systematyczna praca Instytutu Pamięć Karkonoszy koncentruje 
się na starszej historii, ale publiczną działalność rozpoczął ze względów 
symbolicznych tematem z historii najnowszej a mianowicie 17 listopadem 
1989 roku, bez którego by nie było swobodnej dyskusji ani badań. Oprócz 
mądrych słów Václava Malego sześćdziesięcioro uczestników wysłuchało 
również wspomnień Dády Fajtlovej z Małej Upy i księdza Jana Rybářa wó-
wczas z Janskich Łaźni. W podniosłej atmosferze był w złym humorze je-
dynie redakcyjny kolega Antonin Tichý, który na własnej skórze akurat pr-
zeżył coś, co w swej istocie przypomina okres plundrowania Karkonoszy 
przed siedemdziesięcioma laty. Jaskrawe kolory domu nr 537 na głównej 
ulicy w Swobodzie nad Upą jednoznacznie zdradzają azjatycką prowenien-
cję właściciela. Tonik wokół domu byłego kupca Josefa Formanna krążył 
wiele lat. Szanowany mieszczanin był bowiem takže pierwszym narciarzem 
w Svobodzie i członkiem licznych organizacji począwszy chórem Harmo-
nie a Austriackim Towarzystwem Karkonoskim kończąc. Jego żona Adol-
fina pochodziła ze znanego rodu Bönschów z Lučnej Budy. Podejrzewał, 
że w domu musiały zostać jakieś dokumenty, wypytywał się w tej kwestii 
wszystkich późniejszych właścicieli otrzymując taką samą odpowiedź, że 
dom niczego nie skrywa. A teraz mu przyjaciel Josef Čermák przesłał e-
-mail ze zdjęciami, które zapierają dech. Z konteneru z gruzem wystawa-
ły dokumenty piśmienne kilku pokoleń, stare rachunki, korespondencja, 
rodzinne fotografie, stary dyplom narciarski, genealogia Josefa i Adolfiny 
Formannowych. Antonín Tichý jest znanym kolekcjonerem fragmentów 
historii Svobody i okolic (www.freiheit.cz), który już dwadzieścia pięć lat 
publikuje artykuły ilustrowane starymi unikatowymi fotografiami głównie 
w lokalnej gazecie „Svoboda fórum”. Sto razy ba tysiąc razy prosił wspó-
łmieszkańców o informowanie go o znalezionych dokumentach. A teraz, 
jak już parokrotnie w przeszłości, znalazł największy „łup” ostatnich lat 
zniszczony w kontenerze przygotowanym do wywiezienia na wysypisko 
śmieci. Starannie były tylko oddzielone rury, fastrygi i inny złom metalowy. 
Historia jest tym smutniejsza, że wnuk Josefa Formanna Herbert Gall jest 
wielce przyjaźnie nastawiony wobec mieszkańców Svobody. W ciągu mi-
nionych dwudziestu lat przywiózł z powrotem do Karkonoszy szereg do-
kumentów, pomagał w rekonstrukcji historii, służył kontaktami na byłych 
mieszkańców i jako jeden z nielicznych bardzo dba o groby swych przod-
ków na cmentarzu w Svobodzie. Dla niego Tonik wyciągnął z konteneru 
już tylko parę drobiazgów i zeszyt szkolny z pierwszej klasy jego matki, 
która w zeszłym roku w wieku lat dziewięćdziesięciu dziewięciu zmarła. 
Nasze zainteresowanie skupiło się na unikatowej fotografii Anny i Vinzen-
za Bönschowych z ich trzynaściorgiem z siedemnaściorga dzieci. Spor-
ządzona była w dwóch wariantach przed pierwszą wojną światową przy 
Lučnej budzie. Jest dla nas i dla rodziny nowa, ale przemoczona deszc-
zem i w dodatku podeptana. Była własnością Adolfiny po mężu Forman-
nowej siedzącej na fotografii obok matki. Przy ojcu siedzi później główny 
hotelarz i propagator narciarstwa na Lučnej budzie Emil Bönsch. Między 
rodzicami widzimy najmłodszą Marthę, która wyszła za mąż za właściciela 
Liščej budy Josefa Fischera. Po lewej stronie z tyůu bez włosów jest Vin-
zenz junior gospodarz na Richterowej budzie. Przy nogach matki siedzi 
przyszły as lotniczy pierwszej wojny światowej i kierownik szkoły szybow-
ania na Lučnej budzie Eugen Bönsch. Obok niego Robert a z tyłu w prawo 
stoi Hubert, obaj z wojny nie wrócili. Nie pozostało mi nic innego niż za-
pewnić Antonina Tichego, że i inne stracone dokumenty inspirowały nas 
by założyć Instytut Pamięć Karkonoszy. Instytut oferuje tym, którzy chcą 
się stać autentycznymi mieszkańcami Karkonoszy a nie tylko kolonistami 
na zdobytym terytorium, możliwość zachowania wspólnego dziedzictwa 

dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Potem wysłuchał mojej nie tak dawnej 
przygody kontenerowej.

W sobotę 16 czerwca 2012 fotografowałem najstarszy hotel w Pecu 
pod Śnieżką nr 188 z 1887 roku. Akurat mu rozbierali dach i nie ulega-
ło wątpliwości, że niebawem zniknie. Pierwotnie się nazywał Petzer 
według nazwy wsi, później Berghotel, czyli Hotel Górski. Wiało i na środ-
ku głównego skrzyżowania w Pecu wylądował kawałek strony z gazety. 
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że niemiecko języczna 
ilustrowana gazeta nie opuściła drukarnię już 23 stycznia 1897 roku. 
Z całą pewnością wiatr je odniósł z burzonego obiektu. Wszedłem więc 
do burzonego budynku głównym wejściem bez drzwi, za którym ujrza-
łem długo schowany napis wykładany z mozaiki HOTEL PETZER. W na-
jwiększym pomieszczeniu parteru dominowała góra gruzu zsypanmego 
tutaj z wyższych pięter wyburzonymi dziurami w sufitach i podłogach. 
Lżejsze papiery odwiał ze spadającego gruzu wiatr i rozniósł po okolicy. 
Podniosłem w kurzu walający się na przykład rachunek rzeźnika Richarda 
Mitlöhnera z Wielkiej Upy z 20 lipca 1940 roku na cztery kilogramy mięsa 
dla Berghotelu za 11 marek i 13 fenigów. Antonín Frýbl z Dvora Králové 
na karcie pocztowej z 27 czerwca 1929 roku pytał się o cenę noclegów 
z częściowym wyżywieniem w połowie lipca. Nauczycielka Jarmila Mál-
ková z Rousinova pod Brnem zamawiała na karcie pocztowej z motywem 
Luhačovic na 16 maja 1932 roku „noclegi dla uczni ze szkoły mieszcza-
ńskiej w turystycznej bazie noclegowej dla 19 chłopców i 16 dziewcząt 
... uczniowie ewentualnie mogą spać po dwóch w jednym łóżku”. Napis 
na papierowej torebce od proszku do pieczenia zdradza, że do hotelowej 
kuchni dostarczył go piekarz i cukiernik Vinzenz Hintner, który w latach 
trzydziestych był burmistrzem Wielkiej Upy I. Różne kartki na artykuły 
spożywcze takie jak tłuszcze i chleb były z pierwszej i drugiej wojny świ-
atowej. Jedna wizytówka Johanna Flögela, właściciela Berghotelu, ofero-
wała gościom przewóz hotelowym samochodem na dworzec w Svobodzie 
lub na wycieczki do Adršpachu, Szpindlerowego Młyna lub do uzdrowiska 
Fořt. Na jego osobistej wizytówce było tylko nazwisko, nazwa hotelu i na-
zwa miejscowości Pec. Nie ulegało wątpliwości, że wiatr roznosił resztki 
długo ukrytego archiwum hotelowego. W poniedziałek rano poszedłem 
do robotników. Ich brygadzista mówiący z wyraźnym akcentem zaprowad-
ził mnie na strych bez dachu i pokazał mimiejsce skąd ”te germańskie pa-
piery” wyrzucili wraz z gruzem.Spytałem się o fotografie, tych ponoć dużo 
nie było, tylko takie pudełeczka ze szklanymi negatywami. I te wyrzucili 
do konteneru. Dałem mu jakieś pieniądze, gdyby jeszcze coś znaleźli. 
Po dwóch dniach mi przyniósł pudło od bananów z najróżniejszymi pa-
pierami, najczęściej kopiami dokumentów o zapłaceniu pobytu i księgami 
z wpisanymi gośćmi z 1940 roku. I kawałek rozbitej fotograficznej tabliczki 
szklanej z samochodem hotelowym Škoda z mniej więcej 1925 roku. Spy-
tałem się czy przy zadawaniu prac rozbiórkowych właściciel domu kazał 
im zachować znalezione dokumenty. Uważał to za dowcip. O rok później 
przed dokończeniem domu z apartamentami Pecr, właściciel zwrócił się 
do mnie e-mailem z prośbą o opracowanie historii starego domu ze szc-
zególnym uwzględnieniem pierwotnej nazwy Hotel Petzer. Jak na razie 
nie znalazłem w sobie dość sił podobnie jak i na odpowiedzenie, że dzięki 
niemu historia hotelu skończyła w konteneru.

Instytut Pamięć Karkonoszy wytyczył sobie za długofalowy cel pozy-
skiwanie, opracowywanie i porządkowanie a następnie udostępnianie 
informacji o charakterze historycznym takich jak dokumenty, materiały 
obrazowe oraz drobne przedmioty z archiwów rodzinnych, publicznych 
i kolekcjonerskich. Jednym z wyników będzie historyczny katalog Karko-
noszy wschodnich a miejmy nadzieję, że później i innych części Karkonos-
zy obejmujący wszystkie domy. Najbliższym zadaniem jest wypracowanie 
metodyki, odpowiedniego medium internetowego oraz zabezpieczenie 
środków finansowych dla specjalistów opracowujących zebrane materia-
ły i niezbędne pomieszczenia. Zanim zacznie Instytut pracować w swojej 
siedzibie musí mu wystarczyć redakcja Veselego výletu. 
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temný důl, Horní Maršov, tel.: (00420) 499 874 298
Pec pod Śnieżką, tel.: (00420) 499 736 130
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codziennie od 8.30 do 18.00

Josef Adolf 1 miejsce w biegu na nartach
Labský důl kwalifikacje na IO 1924

Gustl Berauer 1 miejsce w kombinacji alpejskiej 
Mistrzostwa Ogólnokrajowe Banská Bystrica 1937

Miloslav Sochor 1 miejsce w slalomie
Mistrzostwa Ogólnokrajowe Špindlerův Mlýn 1973

Karolína Šedová 1 miejsce w slalomie gigant
Mistrzostwa Ogólnokrajowe Špindlerův Mlýn 1996

Josef Adolf 1 miejsce w kombinacji norweskiej 
Rokytnice 1922

Gustl Berauer 1 miejsce w kombinacji norweskiej 
Mistrzostwa Świata Zakopane 1939

Miloslav Sochor 1 miejsce w slalomie gigant
finał Pucharu Europy Mayrhofen 1975

Karolína Šedová 2 miejsce w slalomie nieoficjalne 
Mistrzostwa Świata kategorii szkolnej Topolino 1992

Gustl Berauer 1 miejsce w slalomie
Wyścigi Majowe Karpacz 1932

Gustl Berauer 1 miejsce w kombinacji norweskiej 
Mistrzostwa Świata Cortina 1941

Miloslav Klimeš 2 miejsce w slalomie Paraolimpij-
skie Mistrzostwa Świata Grand Bornand 1974

Karolína Šedová 3 miejsce w slalomie super
gigant Zimowej Uniwersjady Tatry 1999


