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Ciekawostki
i rady dla turystów
w Karkonoszach

Via fabrilis – dziedzictwo kultury na pograniczu.
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Doceniono nas – karkonoskie
cyklobusy oraz oficjalna turystyczna
strona internetowa

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz: certyfikat
I stopnia Czeskiego Systemu Jakości dla Regionalnego
Centrum Informacji Turystycznych Karkonosze

Sukces
Dwa projekty – karkonoskie cyklobusy i oﬁcjalna turystyczna strona
internetowa – zostały docenione przez specjalistów.
Na targach GO & Regiontour 2014 (międzynarodowe targi turystyki
regionalnej), które odbyły się w Brnie w dniach 16–19.01.2014 r., oceniane
były najlepsze inicjatywy w dziedzinie turystyki w kategoriach „Najlepsza
jednolita kampania”, „Najlepszy portal turystyczny”, „Najlepszy produkt
turystyczny”, „Najlepsze biuro podróży”, „Najlepszy pakiet uzdrowiskowy
i wellness” oraz „Najlepszy pakiet golfowy”.
W pięciu kategoriach, które oceniała składająca
się ze specjalistów komisja, warunki uczestnictwa
w konkursie spełniło 100 zgłoszonych uczestników.
Oddano 10 368 ważnych głosów. W skład komisji
weszli przedstawiciele Związku Krajów RCz (Asociace
krajů ČR), Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego
(Česka centrála cestovního ruchu) – CzechTourism,
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RCz, Związku
Biur Podróży RCz (Asociace cestovních kanceláří ČR),
Związku Czeskich Biur i Agencji Podróży (Asociace
českých cestovních kanceláří a agentur), Związku
Uzdrowisk RCz (Svaz léčebných lázní ČR), a także
przedstawiciele organizatorów konkursu – targów
brneńskich Veletrhy Brno i wydawnictwa C.O.T. media.

Kategoria „Najlepszy produkt turystyczny”
W tej kategorii komisja zwracała uwagę przede wszystkim na pomysłowość produktu,
wykorzystanie infrastruktury turystycznej, powiązanie kilku usług i usługodawców oraz
możliwości wykorzystania przez daną grupę docelową.

I miejsce: Związek KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ
za produkt „Karkonoskie cyklobusy”
II miejsce: PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA – PRAGUE CITY TOURISM
za produkt „Nie zostawiajcie Pragi tylko dla prażan” („Nenechte Prahu jen Pražákům”)
III miejsce: REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY (Regionalna Agencja
Rozwoju Moraw Południowych) za produkt „Morawy Napoleońskie” („Morava napoleonská”)

Kategoria „Najlepszy portal turystyczny”
W kategorii „Najlepszy portal turystyczny” komisja brała pod uwagę przede wszystkim ilość
i jakość informacji, liczbę wersji językowych, opracowanie graﬁczne strony i jej przyjazność dla
użytkownika.

I miejsce: INFOCENTRUM MĚSTA KARLOVY VARY (Ośrodek informacji Karlowych
Warów) za portal karlovyvary.cz
II miejsce: Związek KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ za portal krkonose.eu
III miejsce: KARLOVARSKÝ KRAJ (Kraj Karlowarski) za portal zivykraj.cz
Region Karkonoszy należy do Kraju Kralowohradeckiego, który ﬁnansowo wspiera
realizację ww. projektów pożytku publicznego. Dlatego o kilka słów poprosiliśmy
pierwszego zastępcę hetmana Kraju Kralowohradeckiego, pana Otakara Rumla, który
ma w swojej gestii właśnie turystykę oraz rozwój regionalny: „Cieszę się, że również
Kraj Kralowohradecki przyczynił się do sukcesu osiągniętego przez związek gmin Svazek
měst a obcí Krkonoše. Zdobycie od razu dwóch nagród w kategoriach „Najlepszy produkt
turystyczny” i „Najlepszy portal turystyczny” świadczy o dobrze wykonanej pracy.
Wierzę w to, że nagrodzone projekty cieszyć się będą powodzeniem wśród turystów
odwiedzających Karkonosze”.

Jesteśmy doceniani
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz udzieliło Regionalnemu Centrum Informacji Turystycznych Karkonosze (Regionální turistické informační
centrum Krkonoše, RTIC Krkonoše) z siedzibą we Vrchlabí, działającemu w porozumieniu i w koordynacji ze związkiem gmin Svazek měst a obcí
Krkonoše, certyﬁkat Czeskiego Systemu Jakości Usług (Česky systém kvality služeb). RTIC Krkonoše znalazło się w ten sposób wśród dwudziestu
jeden instytucji, które jako pierwsze otrzymały certyﬁkaty w ramach projektu mającego na celu podniesienie jakości usług w turystyce krajowej.
Klára Kroupová, dyrektor RTIC
Krkonoše, która w Podiebradach
przyjmowała nagrodę od Aleša
Hozdeckiego, dyrektora Wydziału
Turystyki Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego RCz, powiedziała:
„Postanowiliśmy stać się częścią
klasyﬁkowanego
systemu,
ponieważ zależy nam na dobrym
wykonywaniu pracy. Spełniliśmy
wymagania,
które
należało
spełnić, żeby otrzymać certyﬁkat
pierwszego stopnia Czeskiego
Systemu Jakości Usług. W imieniu pracowników

Regionalnego Centrum Informacji
Turystycznych muszę stwierdzić,
że efekt sprawił nam radość.
Świadczy on o tym, że nasze
zaangażowanie w pracę, nasz
wysiłek i inicjatywa nie pozostały
bez odzewu. Potwierdzeniem
powinni być dla nas także
zadowoleni klienci”.
Dyrektor Wydziału Turystyki
Ministerstwa
Rozwoju
Regionalnego
RCz
Aleš
Hozdecký słowa te uzupełnił:
„W Czechach od wielu lat jakość usług jest

niewystarczająca. Dlatego trzeba wytypować
i docenić takie usługi, których świadczyciele
mocniej się starają i bardziej dążą do spełnienia
oczekiwań klientów. Widzimy zainteresowanie
podmiotów uczestniczeniem w naszym projekcie.
Są to szczególnie ci usługodawcy, którzy
pragną nad sobą pracować, uświadamiając
sobie wagę aktywnego podejścia, i poprawić
odwiedzalność swoich miast oraz regionów.
Czeski System Jakości Usług stawia sobie za cel
pomoc tym organizacjom turystycznym, które
są świadome znaczenia jakości w usługach
i chcą jakość tę poprawiać”.

Czeski System Jakości Usług jest dobrowolnym innowacyjnym narzędziem, które systematycznie pomaga w podnoszeniu jakości usług w instytucjach
i organizacjach branży turystycznej oraz związanych z nią usługach. Właścicielem Systemu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz, które przy
jego realizacji współpracuje z wybranymi branżowymi związkami, do których należą: Związek handlu i turystyki RCz (Svaz obchodu a cestovního ruchu
ČR), Związek hoteli i restauracji RCz (Asociace hotelů a restaurací ČR), Związek kempingów RCz (Asociace kempů ČR), Związek ośrodków informacji
turystycznych RCz (Asociace turistických informačních center ČR), Związek transportu linowego RCz (Asociace lanové dopravy ČR), Czeska centrala ruchu
turystycznego Czechtourism (Česká centrála cestovního ruchu Czechtourism) z siedzibą w Pradze.

Aplikacja mobilna
Można pozyskać ją zupełnie za darmo w karkonoskich
ośrodkach informacji po przyłączeniu się do Wi-Fi
Związek gmin Krkonoše – svazek měst a obcí uruchomił promocję Karkonoszy
za pośrednictwem tzw. przewodnika mobilnego. Prezentuje on region,
jednocześnie pomagając turystom w pozyskaniu informacji w czasie, gdy
ośrodek informacji jest zamknięty. Powstanie aplikacji mobilnej doﬁnansowane
zostało ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Nowoczesny przewodnik po Karkonoszach
to spakowane na drogę informacje w języku
czeskim, polskim i niemieckim, które nic nie
kosztują. Zawierają nie tylko podstawowe dane
na temat Karkonoszy i znajdujących się na
ich terenie atrakcji, pomysłów na wycieczki,
ciekawostek dla turystów, ścieżek i tras
turystycznych, „długich zjazdów” na rowerach,
czy narciarskich tras biegowych, ale także
aktualne informacje o sytuacji śniegowej, stanie
tras biegowych, o cyklobusach, noclegach
w regionie, kalendarz wydarzeń, ważne dane
teleadresowe i wiele innych praktycznych
informacji.
Do przeglądania nie trzeba być podłączonym

do Internetu. Połączenia internetowego
wymagają
tylko
niektóre
aktualne
wiadomości, bardziej szczegółowe informacje
oraz mapy on-line.

aplikację.

Jak pozyskać przewodnik?
• Jeśli stoisz przed którymś z karkonoskich
ośrodków informacji, podłącz się do
darmowego Wi-Fi i zainstaluj aplikację na swojej
komórce. Można to zrobić tak:

• Zeskanuj kod QR na komórkę. Po kliknięciu
na stronę http://m.krkonose.eu zostaniesz
poproszony o wybór aplikacji dla swojego
systemu
operacyjnego,
a
następnie
przekierowany na katalog aplikacji danego
systemu operacyjnego, skąd zainstalujesz
aplikację.

•
Otwórz
http://m.krkonose.eu. Strona
internetowa
zaproponuje
aplikację
dla
konkretnego systemu operacyjnego. Następnie
przekieruje Cię na katalog aplikacji danego
systemu operacyjnego, skąd zainstalujesz

• Odwiedź Appstore, Google Play lub Windows
Phone Store – w zależności od systemu
operacyjnego komórki. Wyszukaj aplikację
„Karkonosze” i zainstaluj ją.

Aplikację mobilną można za darmo ściągnąć na telefon komórkowy na stronie internetowej regionu www.
krkonose.eu z internetowego katalogu aplikacji, a także za pomocą Wi-Fi w Regionalnym Centrum Informacji
Turystycznych Karkonosze we Vrchlabí oraz w około dwudziestu innych karkonoskich ośrodkach informacji.

Maraton targów turystycznych
Związek gmin Krkonoše – svazek měst a obcí we współpracy z Krajem Kralowohradeckim i Krajem Libereckim oraz państwową agencją CzechTourism, a także
innymi partnerami przygotowuje co roku stoiska prezentacyjne na krajowych oraz zagranicznych targach i wystawach. Podczas poszczególnych przedsięwzięć
pracownicy Związku gmin Krkonoše, Regionalnego Centrum Informacji Turystycznych Karkonosze i innych karkonoskich ośrodków informacji starają się, żeby
przekazywane informacje pokazywały Karkonosze w sposób interesujący i szeroki. Udzielane są odpowiedzi na wszelkie na pytania, a materiały promocyjne
dostępne są dla wszystkich zainteresowanych.
Targi wybiera się, kierując się ich lokalizacją i ceną, ale główną przesłanką do uczestniczenia w tych
czy innych imprezach jest realna szansa na pozyskanie klientów z danego rejonu, co stwierdza
się m.in. na podstawie informacji zwrotnych od turystów i ich rzeczywistego zainteresowania.
Co roku włącza się też nowe miejsca, w których można zachęcić do wizyty w Karkonoszach
kolejnych gości i klientów, do których dotychczas się nie zwracano.
W 2014 r. uczestniczyliśmy lub będziemy uczestniczyć w następujących imprezach: Regiontour
Brno, 16–19.01.2014, www.bvv.cz, Holiday World Praga, 20–23.02.2014, www.holidayworld.cz,
F.RE.E. Monachium, 19–23.02.2014, www.free-muenchen.de, prezentacja w formie drukowanych
materiałów promocyjnych (niżej w skrócie: mat.), Dovolená a region Ostrawa, 7–9.03.2014,
www.cerna-louka.cz (mat.), ITB Berlin, 5–9.03.2014, www.itb-berlin.de (mat.), Infotour Hradec
Králové, 14–15.03.2014, www.infotourhk.cz, EuroregionTour Jablonec nad Nisou, 20–22.03.2014,

Ośrodki informacji turystycznej
Infocentrum Flora, Benecko
Tel./Fax: +420 481 582 606
info-ﬂora@benecko.com
www.benecko.com

Informační centrum, Hostinné
Tel./Fax: +420 499 404 746
infocentrum@muhostinne.cz
www.infocentrum.hostinne.info

Venkovské infocentrum mikroregionu, Lánov,
Prostřední Lánov
Tel.: +420 499 432 083
infocentrum@lanov.cz • www.lanov.cz

Turistické informační centrum, Černý Důl
Tel.: +420 499 429 618
infocentrum@cernydul.cz • www.cernydul.cz

Informační centrum a cestovní agentura,
Janské Lázně
Tel.: +420 499 875 186
info@janskelazne.cz • www.janskelazne.cz

Infocentrum Malá Úpa
Horní Malá Úpa
Tel.: +420 499 891 112
info@malaupa.cz • www.info.malaupa.cz

Informační centrum Jilemnice
Tel./Fax: +420 481 541 008
info@jilemnice.cz • www.ic.mestojilemnice.cz

Infocentrum Turista, Pec pod Sněžkou
Tel.: +420 499 736 280
turista@turistapec.cz, www.turistapec.cz

Informační centrum Jizerky pro Vás,
Kořenov, Tel.: +420 725 805 266
ic@jizerkyprovas.cz • www.jizerkyprovas.cz

Městské IC Veselý výlet, Pec pod Sněžkou
Tel.: +420 499 736 130
info@veselyvylet.cz • www.veselyvylet.cz

Turistické informační centrum Harrachov
Tel./Fax: +420 481 529 600
tic@harrachov.cz, www.harrachov.cz
Informační centrum Veselý výlet,
Horní Maršov, Temný Důl
Tel.: +420 499 874 298
info@veselyvylet.cz • www.veselyvylet.cz

www.krkonose.eu

www.euroregiontour.cz, GLOB Katowice, 21–23.03.2014 (mat.), For Bikes Praga, 28–30.03.2014,
www.forbikes.cz, MTT Wrocław, 7–9.02.2014, www.mttwroclaw.pl (mat.), Tourtec Jelenia Góra,
9–10.05.2014, www.tourtec.pl, Krajské dny/Liberec, 14.06.2014, www.kraj-lbc.cz, OC Galeria
Dominikańska Wrocław, listopad 2014, www.czechtourism.com, Dożynki Hradec Králové,
wrzesień, ITEP Pilzno, 19–21.09.2014, www.turisturaj.cz/sekce/itep, TUC Lipsko, listopad,
www.tmsmessen.de (mat.), Toursalon Poznań, październik, www.tour-salon.pl (mat.), SPORTLIFE
Brno, 6–9.11.2014, www.bvv.cz

Ty też możesz nawiązać z nami współpracę i uczestniczyć w ww. targach i prezentacjach.
Wystarczy zgłosić się do związku gmin Svazek Krkonoše, by uzgodnić warunki współpracy
i udziału.

Městské informační centrum
Rokytnice nad Jizerou
Tel.: +420 481 522 001
infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.mesto-rokytnice.cz
Informační centrum Strážné
Tel.: +420 734 621 861
info@strazne.eu • www.strazne.eu
Turistické informační centrum
Svoboda nad Úpou
Tel.: +420 499 871 167
info.ets@tiscali.cz • www.svobodanadupou.eu
Turistické informační centrum
Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 499 523 656
tic@mestospindleruvmlyn.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz

Turistické informační centrum Trutnov
Tel./Fax: +420 499 818 245
info@trutnov.cz • www.ic.trutnov.cz
Regionální turistické informační centrum
Krkonoše, Vrchlabí
Tel./Fax: +420 499 405 744
info@krkonose.eu
www.muvrchlabi.cz • www.krkonose.eu
Hlavní informační středisko Správy KRNAP,
Vrchlabí
Tel.: +420 499 421 474, 499 456 761
his@krnap.cz • www.krnap.cz
Informační centrum Vysoké nad Jizerou
Tel.: +420 481 593 283
g.havel@seznam.cz • www.vysokenj.cz
Turistické informační centrum Žacléř
Tel.: +420 499 739 225
muzeum@zacler.cz • www.zacler.cz

Produkty dla rodzin z dziećmi.
Nowoczesne trendy.

Projekty rozwoju
regionalnego w Karkonoszach
może złożyć każdy

Związek gmin Krkonoše svazek měst a obcí w celu zwiększenia odwiedzalności regionu
przygotował nowoczesny projekt pod nazwą „Bajkowe Karkonosze i przedgórze”
(„Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší”). Podobnego projektu ani w Karkonoszach ani na
terenie ich czeskiego przedgórza dotąd nie realizowano.
Produkt „Karkonosza Karkonosze i Przedgórze Karkonoszy” („Krakonošovy Krkonoše
a Podkrkonoší”) skierowany jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi oraz do młodzieży.
Dostosowany zostanie do warunków oferowanych przez Karkonosze i ich przedgórze.
Za pomocą nowoczesnych trendów oraz technologii umożliwi i ułatwi uczestniczenie
w wielu odbywających się tu działaniach.
Partnerami projektu jest stowarzyszenie Sdružení Podzvičinsko, organizacja
pożytku publicznego Revitalizace Kuks o.p.s. oraz ZOO Dvůr Králové a.s.

Kampania „Bajkowe Karkonosze
i przedgórze” będzie kompleksową
propozycją obejmującą atrakcje i oferty,
z których wszyscy zainteresowani będą
mogli wybierać kombinacje wedle własnego
gustu i ochoty. Poszczególne produkty wybrane
zostały z uwzględnieniem potrzeb różnych grup
docelowych (rodziny z dziećmi, młodzi ludzie,
sportowcy, turyści zagraniczni). Od turysty
zależeć będzie, jak skomponuje sobie swój pakiet
i zaplanuje działania.
Kampania swobodnie nawiąże do znanych
„Karkonoskich bajek” („Krkonošské pohádky” –
poświęcony legendarnemu władcy Karkonoszy
serial dobranockowy produkcji czechosłowackiej –
przyp. tłum.). Opisane zostaną historie o Karkonoszu
i innych postaciach, wydana gra z pieczątkami
„Bajkowe Karkonosze” („Pohádkové Krkonoše”)
i „Bajkowe przedgórze Karkonoszy” („Pohádkové
Podkrkonoší“), wyprodukowane wielkoformatowe
postaci Karkonosza, odbędą się konkursy, questy
„Wędrówki Karkonosza” („Putování Krakonoše”), gry
geolokacyjne, geocashing.

W ramach kampanii marketingowej
powstaną
videospoty,
w
radio
prowadzone
będą
„Rozmowy
z
Karkonoszem”
(„Rozhovory
s Krakonošem”), dostępna będzie
strona internetowa, a także konkurs
dla fanów proﬁli. Powstaną mapy
tematyczne: „Pomysły na wycieczkę
dla rodzin z dziećmi i wózkami”,
„Program na 4 dni”, „Co robić, kiedy
pada?”, „Atrakcje przedgórza Karkonoszy”
(„Tipy na výlety pro rodiny s dětmi a kočárky”,
„Program na 4 dny”, „Co dělat, když prší”,
„Atraktivity Podkrkonoší”).
Organizowane będą konferencje i inne
przedsięwzięcia (np. rozpoczęcie sezonu
rowerowego i narciarskiego, konferencja
z okazji zakończenia sezonu letniego
i zimowego, przejażdżka rowerowa po
przedgórzu).
Związek gmin Svazek Krkonoše uwzględnił
w projekcie także przygotowanie potrzebnych
dokumentów
strategicznych:
„Programu
rozwoju turystyki Karkonoszy”, „Planu działań
Karkonoszy” i „Planu działań przedgórza
Karkonoszy” („Program rozvoje cestovního ruchu
Krkonoš”, „Akční plán Krkonoš”, „Akční plán
Podkrkonoší”). Wydane zostaną teczki promocyjne
Karkonoszy i przedgórza, powstaną także torby
promocyjne. Efekty projektu w postaci materiałów
promocyjnych, map itd. rozdawane będą
nieodpłatnie, również za darmo korzystać będzie
można ze strony internetowej i in. usług będących
efektem projektu.
Promocję projektu zapewni jego główne narzędzie
– strona internetowa www.krkonose.eu oraz
www.podkrkonosi.eu za pośrednictwem nowo
wydawanego informatora prezentowanego co
miesiąc w formie elektronicznej, a poświęconego
nowościom i imprezom na terenie regionu.
Projekt promowany będzie również na portalach

społecznościowych Facebook, Twitter i Google+,
gdzie będzie miał swoje proﬁle. Będą tam
ogłaszane konkursy fotograﬁczne i konkursy
wiedzy.
Projekt będzie popularyzowany także poprzez
reklamę na Facebooku za pomocą polecanych
postów, za pośrednictwem Google Adwords
– poprzez reklamę w wyszukiwarce Google
za pomocą kluczowych słów, poprzez strony
internetowe kampanii „Karkonosza Karkonosze
i Przedgórze Karkonoszy”, za pośrednictwem
public relations i w informacjach dla prasy. Ważnym
elementem promocji będzie przygotowany dla
polskich dziennikarzy trzydniowy wyjazd prasowy
w Karkonosze i przedgórze.
Materiały
promocyjne
motywujące
do
działań, konkursów i gier oferowane będą za
pośrednictwem ośrodków informacji turystycznej,
w ośrodkach narciarskich, cyklobusach i poprzez
partnerów.
Kamila Hlinková, dyrektor Svazku Krkonoše
działania te skomentowała: „Mamy nadzieję,
że projekt uzupełni i poszerzy ofertę,
która w regionie jest potrzebna. Na cele
przedsięwzięcia „Karkonosza Karkonosze
i Przedgórze Karkonoszy”, które realizowane
będzie przekrojowo na terenie całego
regionu od Kořenova po Žacléř, pieczołowicie
wybraliśmy działania skierowane do licznych
grup turystów, a także mieszkańców,
w tym do rodzin z dziećmi. Wszystko zgodnie
z nowoczesnymi trendami mody, z których
korzysta młodzież. Celem jest kompaktowa
prezentacja całego obszaru, poprawa jakości
oferty turystycznej, a tym samym wsparcie
rozwoju regionu. Projekt wymaga współpracy
licznej grupy podmiotów. Tylko wtedy
przyniesie pożądany efekt”.

Grupa Zarządzająca regionu Karkonosze.
Częścią Zintegrowanej Strategii Rozwoju Regionalnego Karkonoszy (Integrovana strategie
regionálního rozvoje Krkonoš, ISRR) jest materiał będący podręcznikiem systemu pracy
z ISRR. Opracował go Josef Miškovský, który pracę swoją skomentował tak: „Jest to
swojego rodzaju baza danych zawierająca to, co przygotowywane jest na terenie regionu,
oraz system, jak z informacjami czy też z bazą danych dalej pracować. Jest to magazyn
projektów, które mogą składać organizacje typu non-proﬁt, przedsiębiorcy, gminy i inne
podmioty. Zawiera Plan działań, a więc listę projektów, które powinny być realizowane
w ciągu dwóch lat. Obecnie zaewidencjonowanych mamy około trzydziestu propozycji projektowych.
W kategorii „pozostałe” znajduje się kolejnych dwadzieścia, wszystkie o wysokim priorytecie”.
Prezes związku Svazek Krkonoše i jednocześnie burmistrz Vrchlabí Jan Sobotka uzupełnia: „Magazyn
projektów jest żywy, jest to ewidencja tego, co szykowane jest perspektywicznie na terenie regionu.
Najważniejszym przekazem dla wszystkich jest więc otwarta możliwość umieszczania projektów
w magazynie przez każdego. Powinny to jednak być projekty o znaczeniu ogólnoregionalnym lub
zgodne ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Regionalnego Karkonoszy. Rada Svazku Krkonoše ma
prawo wyrazić swoją opinię na temat każdego z nich. W przypadku poszczególnych projektów czy
też propozycji projektowych uwzględnić należy plany ﬁnansowe lub przynajmniej szacunkowe koszty
i terminy realizacji będące ważną informacją zatwierdzoną przez Grupę Zarządzającą Zintegrowaną
Strategią Rozwoju Regionalnego Karkonoszy”.
Więcej informacji o ISRR znajdziesz na: www.rozvoj.krkonose.eu

Dzieci powinny uczyć się jeździć na nartach
„Musimy szukać poparcia dla wprowadzenia obowiązkowej nauki jazdy na nartach w szkołach, inaczej
będzie coraz mniej potencjalnych czeskich turystów w górach w zimie”, zwraca uwagę Jan Sobotka.
Obecnie odnotowuje się stałe i widoczne
zmniejszenie liczby dzieci uczestniczących w
szkolnych obozach narciarskich. Powodów
jest kilka. Jednym z ważniejszych jest fakt, że
kursy narciarskie nie są obowiązkowe oraz że
rodzin nie stać na opłacenie dzieciom takich
zajęć. Podczas rozmów Jana Sobotki, prezesa
związku gmin Svazek Krkonoše i jednocześnie
burmistrza miasta Vrchlabí z Janem Boháčem,
przedstawicielem Czeskiej Unii Sportu RCz
(Česka unie sportu ČR), wyrażony został jasny

pogląd: czeskie dzieci muszą zacząć się uczyć
jazdy na nartach.
Jan Sobotka fakt ten skomentował: „Należy
wspierać działania ruchowe u dzieci. Może to
być narciarstwo, jazda na łyżwach, pływanie…
Jednak osoby w trudniejszej sytuacji ﬁnansowej
nie mają pieniędzy na opłacenie takich zajęć.
Jeśli nasze dzieci przestaną jeździć na nartach,
stracą zainteresowanie górami. Szkolne obozy
narciarskie nie są obecnie obowiązkowe, dzieci

Partnerzy (członkowie) Funduszu Turystyki FCR
Arrakis s.r.o., Skiareál Žacléř
www.arrakis-zacler.com
B K Tour s.r.o., Hradec Králové
www.bktour.cz
Camp - Dolce - rekreační areál
Trutnov-Oblanov
www.camp-dolce.cz
DIKRAM s.r.o., Skipark Mladé Buky
www.skipark-mladebuky.cz
Erika s.r.o., Hotel Gendorf Vrchlabí
www.gendorf.cz
Erlebachova bouda, Špindlerův Mlýn
www.erlebachovabouda.cz
GOLF CLUB U Hrádečku, Mladé Buky
www.grundresort.cz
Hotel Arnika, Rudník
www.arnika-rudnik.cz

Hotel Labuť, Vrchlabí
www.hotellabut.eu
Hotel pod Pralesem, Mladé Buky
www.hotelpodpralesem.cz
Hotel pod Zvičinou s.r.o., Dolní Brusnice
www.hotelpodzvicinou.cz
Hotel TTC, Vrchlabí
www.hotel-ttc.cz
Hotel Večernice, Janské Lázně
www.vecernice.com
Chalupa u Medvěda, Dolní Dvůr
www.chalupaumedveda.cz
Chata Schronisko Odrodzenie, Polsko
www.schroniskoodrodzenie.pl
INGTOURS cestovní kancelář spol. s r.o.,
Vrchlabí • www.ingtours.cz
KAD spol. s r.o., Vrchlabí • www.kad.cz

nie muszą w nich uczestniczyć. Często się
zdarza, że dziecko chciałoby wziąć w nich udział,
ale rodzina nie ma na to pieniędzy. Dlatego w
imieniu Karkonoszy i we współpracy z Czeską
Unią Sportu musimy walczyć, żeby takie treningi
były częścią obowiązkowej nauki szkolnej.
Powinniśmy poszukiwać systemu rozwiązań
dla szkolnictwa w całym kraju. Powinno się
zaproponować ﬁnansowanie uwzględniające
kilka źródeł”.

Kolínská Bouda, Pec pod Sněžkou
www.kolinskabouda.cz
Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s.,
Bratrouchov • www.udoli-bratrouchov.cz
MAJA Sport, Špindlerův Mlýn
www.majasport.cz
MEGA PLUS s.r.o., Janské Lázně
www.megaplus.cz
OREA HOTELS s.r.o., - HOTEL HORAL
www.orea.cz/horal
OREA HOTELS s.r.o., - HOTEL SKLAŘ
www.orea.cz/sklar
OSNADO spol.s r.o., Svoboda nad Úpou
www.osnado.cz
Penzion Čistá, Černý Důl
www.penzion-cista.cz
Penzion Zvonička, Pec pod Sněžkou
www.zvonicka.cz
Pivovar Hendrych, Vrchlabí
www.pivohendrych.cz

SKIMU a.s., - Ski areál Malá Úpa
www.skimu.cz
Rautis a.s., Poniklá
www.rautis.cz
REGATA ČECHY a.s., Hotel Horizont, Pec Pod
Sněžkou
www.hotelhorizont.cz
Infocentrum Flora, Benecko
www.benecko.com
Friesovy boudy, Strážné
www.friesovyboudy.cz
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na
Benecku a okolí
www.benecko.info
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v
Rokytnici nad Jizerou
www.rokytnice.com/sdruzeni
Ski areál Vrchlabí - Kněžický vrch
www.skiareal-vrchlabi.cz

Ski Pec a.s., Pec pod Sněžkou
www.skipec.com
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, MELIDA a.s.
www.skiareal.cz
Služby Vítkovice s.r.o., Vítkovice
v Krkonoších
www.skialdrov.cz
Snowhill a.s., Herlíkovice • www.snowhill.cz
Spartak Rokytnice a.s.
www.skiareal-rokytnice.cz
Sportovní areál Harrachov a.s.
www.skiareal.com
Středisko služeb Benecko s.r.o., Skiareál
www.benecko.info
Turistické informační centrum Trutnov
www.ictrutnov.cz
ZOO Dvůr Králové a.s.,
Dvůr Králové nad Labem
www.zoodvurkralove.cz

www.krkonose.eu
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Nowoczesne czasy - turystyka
Kilkudniowy rajd po Karkonoszach
Pięcio- lub sześciodniową wędrówkę po górzystym terenie urozmaicić sobie można, odwiedzając najciekawsze miejsca Karkonoszy. Zaletą tych gór jest
to, że na stosunkowo małym obszarze skoncentrowanych jest wiele ciekawych stanowisk przyrodniczych i kilka pięter roślinności. Ponadto na terenie
Karkonoskiego Parku Narodowego znajduje się wiele tablic informacyjnych, które w sposób popularno-naukowy przybliżają miejscową przyrodę
i wyjaśniają związaną z nią problematykę.
Proponujemy przechadzkę Śląskim Grzbietem Karkonoszy z pięknymi widokami na stronę polską oraz zachodnim grzbietem z przejściem po trawiastej tundrze, ostrym zejściem do
Karpacza i wejściem przez Kocioł Małego Stawu. Trasę zakończy boczny grzbiet Rýchorów z unikatowym Dvorskim Lasem (Dvorský les) na wschodzie.

Karkonosze z zachodu na wschód
Karkonosze wśród czeskich gór mają wyjątkową
pozycję. Jako jedyne w całym kraju posiadają
subalpejskie – a na samych szczytach nawet
alpejskie – piętro roślinności. Tutejszą wyjątkową
przyrodę w cudowny sposób łączą więzy
z północną tundrą. Karkonoszom trudno też
wyprzeć się pokrewieństwa z Alpami. Z trójki
środkowoeuropejskich gór Karkonosze leżą
najbardziej na północ i z tego właśnie wynika
ich niewątpliwa biogeograﬁczna wyjątkowość.
W efekcie zamarzania i rozmarzania

w najwyższych partiach gór powstały bardzo
szczególne formacje, które znamy zazwyczaj
z dalekiej północy albo z którychś z europejskich
gór wysokich. Są to formacje skalne (Śląskie
Kamienie, Harrachovy kameny), stopnie skalne,
terasy krioplanacyjne oraz gleby poligonalne czy
strukturalne.
Karkonosze są wyspą Arktyki pośrodku
Europy, jak nazywają je pracownicy parku
narodowego. Są królestwem odpornych roślin
i zwierząt, miejscem życia ciekawych ludzi

o równie interesujących zwyczajach. Są światem
zaczarowanym przez wszechwładnego ducha
gór, srogiego lecz sprawiedliwego Karkonosza.
Długość naszych wędrówek to około
80 kilometrów. Dzienna różnica wysokości
wynosi od 283 do 752 metrów. Trasy pod
względem stopnia trudności porównywalne
są z innymi typami aktywnego urlopowania.
Ważna jest kondycja i stan zdrowia. Trasa
prowadzi po szlakach turystycznych, które są

dobrze oznakowane. Jej długość zależy od
liczby dni wędrówki, na które się zdecydujemy.
Należy uważać na gwałtowne zmiany pogody,
pamiętać o odpowiednich butach i ubraniu na
zmianę, zabraniu dokumentów i naładowanej
komórki oraz ładowarki do komórki,
czymś do przekąszenia, wodzie, okularach
przeciwsłonecznych, a w lecie też o kremie
z ﬁltrem. Oczywiście zawsze zabierać trzeba
mapę. Trasę można przejść w każdą pogodę,
tylko wrażenia będą różne.

Punktem wyjścia jest Harrachov, punktem docelowym Horní Maršov.
Oba miasta leżą na trasie karkonoskich cyklobusów.
Pierwszy dzień
Proponujemy
zwiedzenie
Harrachova,
obejrzenie Twarożnika, źródeł Łaby, trawiastej
tundry, subalpejskiego torfowiska, „ogródka”
Růženčina zahrádka, Kotla. Około 20 km,
ok. 7 godz. marszu, ok. 675 metrów różnicy
wysokości. Nocować można na przykład
w pensjonacie U Kotle lub w Hornych Mísečkach.

Drugi dzień
Polecamy obejrzenie ośrodka Horní Mísečky.
Jest to ośrodek narciarski i biegowy, leżący na
wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem
morza. Warte odwiedzenia jest też schronisko
Vrbatova bouda, Pomnik („Mohyla”) Hanča
i Vrbaty, Labské boudy, wodospady Pančavsky
i Labsky, Śnieżne Kotły, formacje skalne Czeskie
Kamienie i Śląskie Kamienie, Przełęcz Karkonoska.
Ok. 18 km, ok. 8 godzin marszu, ok. 490 metrów
różnicy wysokości.

Trzeci dzień
Proponujemy obejrzenie Słonecznika, formacji
skalnej po polskiej stronie Karkonoszy,
i drewnianego kościółka Wang w Karpaczu. Ok.
10 km, ok. 5 godzin marszu i 570 m różnicy
wysokości.

Czwarty dzień
Czeka nas najtrudniejszy etap z największą
różnicą wysokości: Mały Staw, Strzecha
Akademicka, Śnieżka jako najwyższa góra
Czech, pasmo alpejskie. Ok. 18 km, ok. 9 godzin
marszu, ok. 752 metrów różnicy wysokości.

Piąty dzień
Proponujemy
zwiedzenie
Malej
Úpy,
Dvorskiego lesu i Rýchorów. Ok. 17 km, ok.
8 godzin marszu i ok. 452 metrów różnicy
wysokości.

Do Harrachova (690 m n.p.m.) docieramy karkonoskim cyklobusem (z Polski autobusem do Jakuszyc, ew. szynobusem). Wchodzimy w górę Mumlavy niebieskim szlakiem do
mierzącego 8 metrów wysokości najobﬁtszego wodospadu Karkonoszy. U podnóża wodospadu podziwiać można okrągłe marmity, koryto skalne pełne jest spękań. Idziemy dalej
przez las „Drogą Karkonosza” (Krakonošova cesta) na rozdroże Krakonošova snídaně (dosłownie: „Śniadanie Karkonosza”, 1030 m n.p.m.) oraz nieutwardzoną Drogą Harracha (Harrachova
cesta) do enklawy schroniska Vosecka bouda. Tu po raz pierwszy pokonujemy górną granicę lasu i wchodzimy w subalpejskie piętro roślinności. Naszą uwagę zwrócą z pewnością przede
wszystkim sztandarowe (chorągiewkowe) formy świerka, a także kosodrzewina, brzoza i wierzba śląska, a następnie powierzchnia zrównania pokryta karkonoską tundrą. Schronisko Vosecká
bouda (1250 m n.p.m.) w 1866 r. zostało przebudowane na potrzeby turystów. Dzisiejszy kształt zyskało po II wojnie światowej. Idziemy na przełęcz Kotelské sedlo, następnie żółtym szlakiem
na Twarożnik (1321 m n.p.m.), będący częścią zbudowanego z granitów Śląskiego Grzbietu Karkonoszy. Następnie idziemy Drogą Przyjaźni Polsko-Czeskiej do Českiej budki (1420 m n.p.m.),
najwyżej położonego punktu pierwszego dnia wędrówki, gdzie z głównego grzbietu odbijamy w prawo i w dół przez wierzchowinową równinę Labską loukę do źródeł Łaby (1386 m n.p.m.). Stąd
idziemy asfaltową drogą (ok.1 km) skrajem mokradeł – Pančavska louka – do rozdroża U čtyř pánů. Wzdłuż drogi rosną kosodrzewiny. Idąc czerwonym szlakiem, mijamy zagadkowe kamienne
tzw. ogródki – Růženčiny zahrádky (1370 m n.p.m.), następnie przełęcz Kotla – Kotelské sedlo – z którego schodzimy w dół stromą, ale oznakowaną ścieżką do enklawy Dvoračky i schroniska
Dvoračky (1140 m n.p.m.). Rozciąga się stąd piękny widok na okolicę. Na początku lata miejsca te pokrywają dywany górskich roślin. Schodzimy zieloną „Drogą Karkonosza” (Krakonošova cesta,
4,5 km) przez lodowcowy kar Mala i Velka Kotelní jáma do pierwszego miejsca noclegowego, którym mogą być np. Horní Mísečky.

Przez Horní Mísečky prowadzi mająca 71 km długości Magistrala Karkonoska. Umożliwia przejechanie w zimie Karkonoszy na biegówkach. Żółtym szlakiem – starym duktem – idziemy pod
górę 3 km z różnicą wysokości 400 m do Vrbatovej boudy (1410 m n.p.m.). Szosa Masaryka (Masarykova silnice) biegnie zygzakiem trochę bardziej na prawo. Robiąc częste przystanki
podczas wędrówki po I streﬁe ochrony parku podziwiać można piękne widoki na czeskie przedgórze Karkonoszy, zwane Podkrkonoší. Przechodzimy przez górną granicę lasu, gdzie świerki stopniowo
zastępuje kosodrzewina, i docieramy aż do Vrbatovej boudy. Czeka nas pełen romantyzmu spacer koło Pomnika Hanča i Vrbaty, następnie na rozdroże, gdzie trzymać się będziemy czerwonego
szlaku prowadzącego ze zbocza na grań Labskiego důlu. Idąc Starą Bucharovą cestą („Stara droga Buchara”), mijamy mniejszy pomniczek Hanča – Hančův pomník (miejsce, w którym w 1913 r.
narciarz zginął). Przed nami otwiera się przepiękna panorama wierzchowinowej równiny Pančavskiej i Labskiej louki z przebłyskującymi jeziorkami torfowiskowymi. Naszą uwagę przyciągną źdźbła
wełnianeczki darniowej, kwitnący na żółto ﬁołek dwukwiatowy lub niebieskoﬁoletowy ﬁołek błotny i niebielistka trwała. Zatrzymujemy się przy punkcie widokowym Ambrožova vyhlídka. Jednocześnie
nie można pominąć widoków na ogromne bezleśne Sedmidolí. Idziemy koło Labskiej boudy (1325 m n.p.m.) wybudowanej w miejscu poprzedniego schroniska, które spłonęło w 1975 r.
Idziemy szlakiem w dół do Labskiej rokli, gdzie zachwyci nas widok na potężny wodospad Łaby (Labský vodopád). Następnie wchodzimy pod górę żółtym szlakiem na starą Końską drogę (Koňska
cesta) – wśród kosodrzewiny w królestwo karkonoskiej tundry na najwyższy punkt drugiego dnia – Mały i Wielki Śnieżny Kocioł po polskiej stronie Karkonoszy. Z daleka widoczny jest budynek dawnego
schroniska Nad Śnieżnymi Kotłami, dziś radiowo-telewizyjnej stacji przekaźnikowej. Idąc w stronę Śnieżnych Kotłów, wchodzimy na oznakowaną kolorem czerwonym Drogę Przyjaźni Polsko-Czeskiej.
Wraz z nią idziemy w dół po kamienistym górskim chodniku na Przełęcz Karkonoską do hotelu Špindlerova bouda (1215 m n.p.m.), a stąd 500 metrów niżej do schroniska Erlebachova bouda, gdzie
czeka nas drugi nocleg.

Z Erlebachovej boudy idziemy niebieskim szlakiem z powrotem do Špindlerovej boudy, a następnie w prawo Drogą Przyjaźni Polsko-Czeskiej czerwonym szlakiem. Trawersując północne
zbocza (rozległe gołoborza, częściowo zarośnięte przez kosodrzewinę), stopniowo docieramy na leżące na granicy szczyty Wielkiego Szyszaka (1439 m n.p.m.) i Smogorni (1490 m n.p.m.)
aż do potężnej skałki zwanej Słonecznikiem (1419 m n.p.m.). Po krótkim odpoczynku na kamiennej ławce ze wspaniałym widokiem na polską stronę Karkonoszy i oddalone pojedyncze
ostańce, schodzimy żółtym szlakiem wąską turystyczną śnieżką wśród wysokich zarośli kosodrzewiny do rozległych ostańców skalnych, zwanych Pielgrzymami (1204 m n.p.m.). Przekraczamy
górną granicę lasów. Ciągle idziemy w dół leśną kamienną ścieżką koło formacji skalnej Kotki żółtym szlakiem aż na Polanę. Schodzimy niebieskim szlakiem brukowanym chodnikiem prowadzącym
przez las do Karpacza Górnego. Dochodzimy do wartego zwiedzenia kościółka Wang (875 m n.p.m.). Nocleg proponujemy w oddalonym o ok. 10 minut marszu Karpaczu Górnym.

Spod kościółka Wang wchodzimy brukowaną drogą pod górę na Polanę (1067 m n.p.m.). Podziwiać możemy zbliżającą się Strzechę Akademicką i Śnieżkę, najwyższy punkt dzisiejszego
dnia. Z Polany idziemy pod górę niebieskim szlakiem przez Kozi Mostek, wąską górską ścieżką pełną kamieni wchodzimy do fascynującego Kotła Małego Stawu (1182 m n.p.m.).
Obserwować tu możemy koncentrację procesów geomorfologicznych i efekty kształtowania terenu przez lodowiec. Na brzegu polodowcowego jeziora stoi drewniane schronisko
Samotnia. Idziemy wyżej do kolejnego schroniska – Strzechy Akademickiej (1280 m n.p.m.), wcześniej zwanej Hampelbaude, której historia sięga XVII wieku. Zachwyci nas architektura schroniska.
Później już znajdziemy się powyżej górnej granicy lasów.
Spod schroniska Samotnia i Strzechy Akademickiej idziemy w górę brukowaną drogą. Na ławeczce można odpocząć i nabrać energii przed wejściem na Śnieżkę (1602 m n.p.m.). Na Przełęczy pod
Śnieżką jest zazwyczaj dużo ludzi. Z byłego schroniska Obří bouda pozostały tylko ruiny. Oznakowaną jako czerwony szlak brukowaną drogą na szczyt idziemy około godziny. Wspaniałe widoki
na polską i czeską stronę, w tym w głąb kotła Obří důl, będą nagrodą za zmęczenie.
Schodząc ze Śnieżki, wybierzmy czerwony szlak wiodący na zbudowaną z łupków metamorﬁcznych Czarną Kopę. Idąc z niej przekroczymy granicę lasu. Kosodrzewinę zastąpi świerk (na tej
wysokości osiągający tylko 5–7 metrów i w wyraźny sposób ukształtowany zgodnie z kierunkiem wiatrów – tzw. sztandarowe /chorągiewkowe/ formy świerka). Po drodze miniemy znajdujące się
w reglowym piętrze schronisko Jelenka, które wcześniej służyło jako domek myśliwski. Schodzimy na Sowią Przełęcz i dalej idziemy czerwonym szlakiem do wsi Horní Mala Úpa, gdzie zatrzymujemy
się na nocleg.

Z Hornej Malej Úpy idziemy w stronę granicy państwowej i zielonym szlakiem przez Łysocinę (1188 m n.p.m.), kapliczkę słupową, czerwonym szlakiem im. braci Čapków – przez Czepiel na rozdroże
zwane w Czechach „Rogiem Granic” – Roh hranic (w miejsce, w którym od Mravenečníka odchodzi Czepiel). Przez Mravenečník dochodzimy do barokowego Rýchorskiego Krzyża (956 m n.p.m.),
wzniesionego tu na początku XIX wieku. Stąd odbijamy w lewo na żółty szlak i idziemy przez niezmiernie rzadko spotykany bukowy las, kiedyś typowy dla Karkonoszy. Przez obszar objęty ścisłą ochroną
docieramy na szczyt Dvorskiego lesu (1033 m n.p.m.).
Z rozdroża Kutná (996 m n.p.m.) już tylko pół kilometra mamy do Rýchorskiej boudy, która wybudowana została obok dawnej Maxovej boudy. Rozciągają się stąd wspaniałe widoki na Śnieżkę, Černą
i Světlą horę i Karkonosze jako takie. Warto odwiedzić niedalekie źródełko Rýchorska studánka. Stąd zaczynamy schodzić w dół, opuszczając ciekawy grzbiet Rýchorský hřeben, czerwonym szlakiem
do miejscowości Horní Maršov. Zwiedzając miejscowość, odwiedzić możemy ośrodek informacji turystycznych Veselý výlet. Tu nasza wędrówka się kończy. Późnym popołudniem możemy wsiąść do
karkonoskiego cyklobusu i pojechać nim w miejsce, z którego ruszaliśmy.

W ciągu pięciu dni poznamy graniczny grzbiet Karkonoszy i ich grzbiety leżące po stronie czeskiej, w tym Rýchory.
Zapoznamy się z historią, odwiedzimy kilka schronisk górskich, rozkoszując się ich atmosferą i typową karkonoską
kuchnią. Życzymy szczęśliwego wędrowania!
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piesza, turystyka rowerowa i podróże
Na tegorocznych targach Holiday Word, które
odbyły się w lutym w Pradze, Karkonosze na
podstawie ankiety TTG Travel Awards uznane
zostały za piąty wśród „Najpopularniejszych
regionów Republiki Czeskiej”. Nie ma wątpliwości, że w te najwyższe góry Czech co roku
przyjeżdżają miliony osób.
Swoje źródła ma tu Łaba, jedna z największych rzek Europy.
Ku niebu wznosi się Śnieżka, najwyższy szczyt Czech.
Piękna pogoda zachęca do podziwiania z grzbietów górskich
i wież widokowych panoramy okolicy. Pokrywające te tereny
w czwartorzędzie lodowce pozwoliły powstać wierzchowinowym
równinom, dolinom i kotłom lodowcowym. Z czeskiej strony
góry powoli wnoszą się ku górze. Od strony polskiej ma się
wrażenie ogromnej wysokości.

Pierwsi ludzie przybyli w Karkonosze już wieki temu
Istnieje wiele świadectw o odbywanych
w te strony podróżach. W XV wieku przybyli
tu Wenecjanie – Jiřík z Řásni i kilku innych,
wtedy
jeszcze
prawdziwych
pielgrzymów,
wędrujących
z
powodów
naukowych,
gospodarczo-zawodowych
lub
urzędowych.
Kolejne
świadectwo
o wycieczkach w góry
pochodzi
z
XVI
wieku. Jego autorem
jest
jeleniogórski
nauczyciel
szkoły
łacińskiej,
Krzyszof
Schilling. Około 1520 r.
dokonał pomiaru wysokości
Śnieżki, a w latach 1564–1566 zawsze pod
koniec roku wędrował ze swoimi uczniami
w Karkonosze. Około 1710 r. na Śnieżkę

powędrowała grupa gości uzdrowiska
w Cieplicach. Trzech mężczyzn i dwie
kobiety wzięli ze sobą służącego, dwóch
tragarzy
prowiantu,
dwóch
weteranów
uzbrojonych
w
pistolety,
strzelby,
muszkiet i lunetę.
U podnóża wynajęli
czterech mężczyzn,
którzy na kanapce
wyścielonej
słomą
nieśli damy, bojące się
jechać konno.
Zasadnicze
znaczenie
dla poznania karkonoskiej
przyrody miała ekspedycja
z roku 1786 przeprowadzona pod patronatem
Królewskiego Towarzystwa Naukowego.
Botanikiem wyprawy był Tadeusz Haenke.

Podróżowanie ciągle uważano za trudne,
żmudne
i
niebezpieczne.
Ówczesną
odwiedzalność gór szacowano – według
J. K. E. Hosera, autora monograﬁi
o Karkonoszach z roku 1803 – na dwa
tysiące osób rocznie. Stopniowo rozwijająca
się turystyka oznaczała zasadniczy przełom
w życiu górali. Podczas wojny trzydziestoletniej
w latach 1618–1648 zaczęły powstawać nowe
letnie schroniska. Choć w efekcie długoletnich
walk zmniejszyła się liczba mieszkańców
Karkonoszy, gospodarka pasterska nadal się
rozwijała, a po wojnie wspierana była przez
właścicieli ziemskich.
W latach trzydziestych i później powstały
Labská bouda, czeskie i pruskie schroniska na
Śnieżce, Obří bouda. W połowie XVII wieku
powstały Liščí bouda, Friesovy boudy, Klínové
boudy i Bouda na Pláni.
Pierwsi wędrowcy (turyści) zaczęli przybywać

Atrakcje turystyczne
Atrakcje turystyczne

Rozdroże U čtyř pánů

Szczyt w zachodniej części pasma Karkonoszy
(1435 m n.p.m.). Zbudowany jest z łupków
metamorﬁcznych, a jego wschodnie zbocza
opadają do Kotłowych Jam (Velká i Malá Kotelní
jáma).

Skrzyżowanie szlaków i punkt widokowy na
wysokości 1339 m n.p.m. Jest to miejsce,
w którym kiedyś stykały się granice czterech
leśnictw:
Krausovy
boudy,
nadleśnictwa
harrachowskiego, rezeckiego i vítkovickiego.

na Śnieżkę ze Śląska do poświęconej kaplicy
św. Wawrzyńca
i również poświęconego
źródła Łaby pod koniec
XVII wieku.
Zainteresowanie
pojedynczych
pielgrzymów i całych
procesji poszerzało się
stopniowo nie tylko
na te dwa miejsca, ale
także na inne atrakcje
przyrody Karkonoszy.
Pod koniec XVIII wieku
w Czechach szerzyły się
idee J. J. Rousseau, który
podkreślał piękno gór i natury. Wędrówki oraz
poznawanie dzikich naturalnych zakątków gór
i ich mieszkańców stało się modą. Właściciele
górskich domów – bud – zaczęli wędrowcom
oferować dach nad głową i poczęstunek.
Zrozumieli, że mogą spieniężyć płody rolne

i domowe wyroby. Sprzedawali masło, chleb,
piwo owsiane. Do nowego sposobu życia
dostosowywali
też
swoje
domy, służące dotąd celom
gospodarskim.
Pod koniec XIX wieku
u budziarzy można
było kupić mocną
zupę mięsną lub
winną,
jajeczne
kołacze,
piwo
i wino. Niektórzy
mieszkańcy
pracowali
jako
przewodnicy,
udzielali
prostych
informacji, nosili bagaże. Typowa była usługa
polegająca na wnoszeniu majętnych turystów
na grzbiety gór.
Z materiałów Muzeum Karkonoskiego KRNAP

Źródło Łaby
Popularne wśród turystów miejsce ozdobione
herbami miast, przez które przepływa Łaba. Obszar
źródliskowy rzeki znajduje się na stosunkowo
rozległej wierzchowinowej równinie. Rośnie tu
wiele reliktów polodowcowych i karkonoskich
endemitów. Źródło Łaby w 1648 r. poświęcono.
Dzisiejszy wygląd został mu nadany w 1968 r.

Szosa Masaryka – Masarykova
horská silnice
Powstała przed II wojną światową w związku
z budową linii umocnień na grzbietach
Karkonoszy. Przy budowie szosy pracowało wielu
miejscowych.

Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej

Tory i formacje skalne

Poprowadzi nas przez rozległe gołoborza
najwyższej góry zachodnich Karkonoszy
– Wielkiego Szyszaka (1508 m n.p.m.) do
ciekawych grup skał zwanych Czeskimi Skałami
(1417 m n.p.m.), a po kilometrze też do Śląskich
Kamieni (1414 m n.p.m.).

Mały Śnieżny Kocioł
Może pochwalić się wysokością nad poziomem
morza, cenną trzeciorzędową żyłą bazaltową,
inkluzjami granitu i cenną roślinnością.

Dvorský les
Najwyższy szczyt Rýchorów (1033 m n.p.m.)
w najbardziej na wschód wysuniętej części
Karkonoszy. W bliskiej okolicy znajduje się
kompleks starej bukowej puszczy.

Granitowe ogromne skały i bloki skalne do
złudzenia przypominające potężne zamczyska
wytrzymały procesy wietrzeniowe, którym
podległy okoliczne warstwy skał. Dzięki temu
stopniowo „wynurzały” się z otaczających je
zwietrzelin. Mniejsze nazywamy torami.
Z większych wymienić można choćby Łabski
Szczyt, Śląskie i Czeskie Kamienie, Słonecznik,
Twarożnik.

Śnieżka
Najstarszym obiektem na jej szczycie jest
kaplica św. Wawrzyńca z roku 1681. Po polskiej
stronie stoi ponadto stacja meteorologiczna
z roku 1976. W tym roku po czeskiej stronie
rozpoczęła działalność nowa kolejka linowa.
Mimo ekstremalnych warunków klimatycznych
na szczycie góry żyje wiele unikatowych
organizmów.

Punkt widokowy Ambrožova
vyhlídka (1325 m n.p.m.)
Strumień Pančavy zmienia się w tym miejscu
w huczący wodospad – Pančavský vodopád,
najgłębszy w Karkonoszach. Jego wody spadają
ze 148 m. Od patrzenia w dół, prawie z lotu ptaka,
w zielony Labský důl z cennym „ogródkiem”
(Schustlerovą zahrádką) kręci się w głowie.

Mały Staw
Jeziorko w przepięknym lodowcowym kotle
po polskiej stronie Karkonoszy. Ma 2,9 ha
powierzchni i głębokość 6,5 metra. Przez 190 dni
w roku skute jest lodem. Oprócz pstrągów żyją tu
płazy i poglacjalny wirek wypławek alpejski.

Wang
Drewniany kościółek pochodzący znad norweskiego jeziora Vang w górach Jotunheimen, gdzie
wybudowany został na początku XII wieku. W XIX wieku kupił go król Fryderyk Wilhelm IV i kazał
przewieźć, a następnie znowu złożyć w Karpaczu. Jest to cenny zabytek architektury Wikingów,
popularny cel wycieczek turystów odwiedzających polskie Karkonosze.

Pomnik – Mohyla Hanča i Vrbaty
Miejsce tragedii, która rozegrała się w 1913 r., kiedy w zawiei
śnieżnej podczas zawodów narciarskich zginął czołowy czeski
narciarz Bohumil Hanč i jego przyjaciel Václav Vrbata.

Malá Úpa
Zabytkowy kościół św. Piotra i Pawła jako jedna
z najwyżej położonych budowli sakralnych
w Czechach i na Morawach (936 m n.p.m.)
wybudowany został przez austro-węgierskiego
cesarza Józefa II.
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Wycieczki dla bardziej wytrawnych turystów
Z rynku w Szpindlerowym Młynie poprowadzi nas czerwony szlak. Idziemy wśród zabudowy wokół hoteli Praha i Barbora na rozdroże na skraju lasu. W lewo odbija żółty szlak na Dřevařską cestę
(„Drogę drwali”) do schroniska Bouda U Bílého Labe i Špindlerova bouda. Nasz czerwony wraz z zielonym i kolejnym żółtym skręca na wąską asfaltową drogę w prawo. Idziemy pod górę przez las. Na
końcu żółty odbija w lewo na tzw. Judeichovą cestę (nazwana od nazwiska nadleśniczego Fr. Judeicha, zasłużonego dla zalesiania gór). Droga prowadzi w większości bez widoków przez zalesione
zbocze Kozich Grzbietów. Po 2,5 km znów łączy się z czerwonym szlakiem. Idziemy dalej asfaltową dróżką praktycznie po poziomicy koło hoteli Horal i Panorama w stronę lasu. Pod nami leży Svatý
Petr, kiedyś centrum tutejszego osadnictwa, dziś część Szpindlerowego Młyna. Jego domy leżą na zboczu Kozich Grzbietów, nad prawym brzegiem Dolskiego Potoku w dolnej części doliny Dlouhý
důl. Osada powstała jako ośrodek wydobycia rud, głównie srebra, arsenu, miedzi i ołowiu. Zachowała się wzmianka z 1516 r. dotycząca górniczej kaplicy św. Piotra. Największy rozkwit tutejszego
wydobycia nastąpił w XVI wieku, kiedy ogromne inwestycje prowadził tu właściciel dóbr vrchlabskich, Krzysztof Gendorf. W latach 1589–1621 działały tu kopalnie Duch Św., Pomoc Boża (pod Kozimi
Grzbietami), Błogosławieństwo Boże i Trzej Królowie (na Stohu), Św. Piotr, Św. Paweł i sztolnia dziedziczna Św. Siegmund (nad Hrazenym Potokiem), Św. Matthias, Św. Wacław (w Křivej Stroudze pod
Kozimi Grzbietami) i Stoup (w Svatym Petrze).

Ze Szpindlerowego Młyna przez schronisko Luční bouda i Klínovky
W 1592 r. do praskiej mennicy powędrowało
5,38 kg czystego srebra. Wojna trzydziestoletnia
przerwała wydobycie, wznowić je udało się
dopiero w 1687 r. Zyski były przyzwoite, co
doprowadziło do otwarcia przez właściciela
dóbr, hrabiego Morzina, nad Czarcią Strugą
(Čertova Strouha), kolejnej kopalni wyposażonej
w urządzenia do załadunku. W 1704 r. w sztolni
wybuchł pożar, który zniszczył urządzenia,
a sztolnie zostały zalane przez wodę. Inne
kopalnie nadal działały, kilkakrotnie jednak
sprawiały problemy powodzie i wylewy
wód podziemnych. W 1730 r. wydobycie
przerwano. W latach 90. XVIII wieku zaczęto
znowu pracować w kopalni Mikołaj (Mikuláš),
wybudowano nową hutę arsenu. W 1796 r.
również tu ukończono wydobycie. W 1858 r.
przygotowywano wznowienie prac, chodziło
głównie o miedź, jednak w sierpniu nastąpił obﬁty
deszcz i nie doszło do realizacji tych planów.
W 1907 r. na próbę wznowiono wydobycie
srebra, zakończyła je jednak pierwsza wojna
światowa. Ostatni rozdział historii górnictwa
w Svatym Petrze to lata 50. XX wieku, kiedy
wydobywano tu baryt z żyły o metrowej
grubości. Później górnicy przestali pojawiać
się w tej pięknej okolicy. O dawnych czasach
przypominają na wpół zasypane i niedostępne
resztki sztolni o długości około 1800 m.
Stará Bucharova cesta, czyli „Stara Droga
Buchara” – nazwana na cześć Jana Buchara,
nauczyciela ze Štěpanic i pioniera turystyki
w Karkonoszach – powyżej Svatego Petru
prowadzi w las i dość ostro pod górę. Droga
przecina dolinę jednego z bocznych potoków
i kawałek dalej łączy się z Judeichovą cestą (żółty
szlak), a następnie wchodzi w pasmo kamieni
i kosodrzewiny. Tu zaczyna się najtrudniejsza
część wędrówki, droga zmienia się w ścieżkę,
prowadząc zygzakiem po zboczu przez potężne
głazy. Na prawo pod nami wąskim korytem
skalnym płynie kaskadami Hrazený potok,
mający swoje źródła pod szczytem Luční hory.
Wszystko razem tworzy bardzo ładną scenerię.
Porządnie spoceni wdrapujemy się na samą
górę Kozich Grzbietów. Jesteśmy na wysokości
1400 m n.p.m. Do najwyższego szczytu grzbietu
odbija stąd krótka, oznakowana ścieżka. Warto
nią wyruszyć, w nagrodę otrzymamy widok na
cztery strony świata – na całą środkową część
Karkonoszy.

Jego poszczególne postrzępione szczyty
osiągają wysokość od 1321 do 1422 m n.p.m.
W zimie często schodzą tu lawiny. Szczyty
Kozich Grzbietów – z wyjątkiem wspomnianego
odbicia do punktu widokowego – nie są
dostępne z uwagi na ochronę przyrody oraz
kwestie bezpieczeństwa.

przypominają o stojącej tu kiedyś Rennerovej
boudzie, założonej przez braci Rennerów w 1797
r., czyli w okresie wielkiego rozkwitu gospodarki
pasterskiej po likwidacji pańszczyzny. Przeciwko

Z przełęczy, którą Kozie Grzbiety przechodzą
w masyw Łącznej Góry (Luční hora), idziemy
praktycznie po równym. Najpierw droga jest
kamienista, później zmienia się w przyjemną łąkę
na zboczu Łącznej Góry nad lewym brzegiem
stromej i skalistej doliny Białej Łaby. Warte
uwagi są widoki na wąwozik Stříbrnej bystřiny,
która wypływa z leżącej naprzeciwko Czarciej
Łąki (Čertova louka) i drobnymi wodospadami
spływa do Białej Łaby. Po prawej stronie raczej
domyślamy się istnienia niż widzimy płaski
niewielki szczyt Łącznej Góry (1547 m n.p.m.) –
najwyższego punktu opisywanego rejonu.

W górnych partiach zachowały się formy
mrozowe
gleby,
struktury
poligonalne
i bruzdowe. Wielkie geometryczne formy
(wieloboki, czyli poligony) są jednak po
porośnięciu trawą dobrze widoczne tylko
w niektórych miejscach. Cenna jest także
tutejsza ﬂora, zwłaszcza jastrzębce.
Z Łącznej Góry wychodzi jeden z najdłuższych
karkonoskich bocznych grzbietów, zakończony
Černą horą nad Jańskimi Łaźniami.
Dochodzimy
do
miejsca, gdzie tylko
za ro ś n i ę te
fundamenty

Kozí hřbety – Kozie Grzbiety –
stanowią dominującą część
Czeskiego Grzbietu. Jest
to stromy grzbiet górski
zbudowany z
łupków
metamorﬁcznych, gnejsów
i kwarcytów, oddzielający
Dolinę
Białej
Łaby
(Udoli Bílého Labe)
i dolinę potoku
Svatopetrskiego.

budowie protestowali ich krewni, właściciele
niedalekiej Luční boudy, którzy obawiali się
konkurencji. Rozpętali małą wojnę, podczas
której m.in. wrzucili jednego z Rennerów do dołu
z niegaszonym wapnem. W budzie hodowano
40 sztuk bydła, a w lecie wolne pomieszczenia
służyły jako schronienie dla turystów. W 1880
roku rosnące zainteresowanie pobytami
w górach doprowadziło do przebudowania
obiektu na potrzeby turystów. Podczas
incydentu
czechosłowackiego
wojska
z henleinowcami w 1938 r. Rennerova bouda
spłonęła. Niemcy o spowodowanie pożaru
obwinili żołnierzy, a rząd czechosłowacki
musiał zapłacić ówczesnym właścicielom,
Bonischom, wielomilionowe odszkodowanie. Do
planowanego wybudowania nowego schroniska
nie doszło.
Droga doprowadzi nas na skraj Białej Łąki
(Bíla louka), rozległej i rzadko porośniętej
kosodrzewiną, z licznymi torfowiskowymi
mokradłami. Po lewej stronie widzimy
płytkie koryto Białej Łaby, która ma
swoje źródła około kilometra stąd
w kierunku północno-wschodnim.
Łąkę
porasta
różnorodna
roślinność.
wysokogórska
Wschodnią część ogranicza
potężny masyw Śnieżki,
która chyba z żadnej innej
strony nie wygląda tak
romantycznie jak stąd.
Przyjemna
droga
doprowadza nas do
schroniska
Luční

bouda, dziś najbardziej znanego i najchętniej
odwiedzanego
schroniska
górskiego
w Karkonoszach. Leżąca na wysokości 1400
m n.p.m. Luční bouda była chyba pierwszym
górskim schroniskiem założonym powyżej
granicy lasu. Jej powstanie – na podstawie
kamienia z wyrytą datą – szacuje się na rok
1623, prawdopodobnie jednak istniała już
w II połowie XVI wieku, kiedy była jednak tylko
dającym schronienie prostym szałasem przy
starym szlaku handlowym – tzw. szlaku śląskim.
Pierwotnie schronisko nazywane było Białą
Budą (Bílá bouda), następnie Czeską i Rennerovą
(Česká i Rennerova bouda). Legenda łączy jej
powstanie z dwoma szlachetnie urodzonymi
braćmi, między którymi doszło do sporu.
Słabszy musiał w obawie o swoje życie uciekać,
aż zupełnie wyczerpany i chory dotarł na
grzbiety gór, gdzie wybudował sobie mały szałas
z gałęzi. Starszy i silniejszy brat znalazł go nawet
tak schowanego, kiedy jednak zobaczył, w jakim
jest stanie, zrobiło mu się go żal. Skłóceni bracia
pogodzili się w końcu, a w miejscu, gdzie do

zawarcia tej zgody doszło, wybudowali budę jako
schronienie dla pielgrzymów. Prawdopodobnie
od swoich początków Luční bouda była, jako
pierwsza w Karkonoszach, zamieszkała przez
cały rok. W 1625 roku przebudowali ją czescy
egzulanci, którzy szukali tu schronienia przed
prześladowaniami religijnymi. Buda kilkukrotnie
niszczona była przez pożary, zawsze jednak
ją odbudowywano. Stopniowo stała się
ważnym dla regionu centrum gospodarczym,
handlowym, turystycznym i badawczym.
W 1833 r. w jej sąsiedztwie wybudowano
„1etni dom”, a w 1875 r. poszerzono część
restauracyjną. W październiku 1938 r. podczas
wycofywania się Niemców przed armią
czechosłowacką Luční bouda – podobnie jak
Rennerova bouda – spłonęła, a podczas okupacji
w latach 1939–1940 została przebudowana
i zyskała dzisiejszy kształt. Podczas wojny był tu
ośrodek ćwiczeniowy Hitlerjugend i łączniczek
niemieckiego lotnictwa, tzw. Blitzmädel. Po
drugiej wojnie światowej przebudowano
wnętrza, między innymi zdobiąc je motywami
góralskich rzemieślników.
Ze schroniska Luční bouda idziemy czerwonym
szlakiem w prawo pod górę wąską szosą na
przełęcz Modré sedlo między górami Luční
i Studniční hora. Mijamy prosty Krzyż Rennera
(Rennerův kříž), przypominający o śmierci
Jakuba Rennera, właściciela schroniska Luční
bouda podczas burzy śnieżnej 11 kwietnia 1868
r. Idziemy ciągle pod górę aż na najwyższy punkt
przełęczy do dawnej kapliczki wybudowanej
na pamiątkę tragicznej śmierci Václava
Rennera w 1798 r. Znajduje się tu Pomnik
oﬁar gór. Z przełęczy, która jest najwyższym
(1510 m n.p.m.) punktem całej naszej trasy,
rozciąga się przepiękny widok na Śnieżkę,
Studniční horę, Białą Łąkę i cały Śląski Grzbiet.
Zaczynamy schodzić w dół wschodnim
i południowo-wschodnim zboczem Łącznej
Góry. Obraz przed nami się zmienia, widzimy
rozległy teren doliny wokół Pecu pod Śnieżką,

Z Przełęczy Okraj na Śnieżkę
Pomezní bouda – Graniczna Buda – dziś
przekształcona w nowoczesny hotel znajduje
się we wschodniej części Karkonoszy,
w najwyżej położonej części Hornej Malej Úpy
na granicy z Polską. Leży w dolinie między
Smrčinną stráňią i Łysociną na wysokości
1050 m n.p.m. Właśnie tu zaczyna się Droga
Przyjaźni Polsko-Czeskiej prowadząca przez
Śnieżkę aż w Karkonosze Zachodnie. Malá
Úpa założona została przez drwali z Alp –
Tyrolu, Karyntii i Styrii – w XVI wieku. Do dziś
zachowało się tu wiele typowych górskich
domów, wokół których rozpościerały się łąki
i pastwiska. Miejsce nadaje się do spędzania

czasu
przez
wszystkich
miłośników
spokojnego odpoczynku w otoczeniu pięknej
przyrody, a także dla rodzin z dziećmi.
W Malej Úpie przede wszystkim dzieciom
sprawi ogromną frajdę Bajkowa Ścieżka.
Jest to kilkukilometrowa trasa z dziesięcioma
przystankami, na których dzieci spotkają
się z karkonoskimi bajkami autorstwa
znanej czeskiej pisarki Marii Kubátovej.
Koło drewnianych paneli z bajkami są także
huśtawki i drabinki, a każdy przystanek
wyposażony jest dodatkowo w ornament,
który
należy
ołówkiem
przerysować

• Atrakcyjne trasy prowadzą po pięknych miejscach Karkonoszy.
• Trasy dla bardziej doświadczonych turystów.
• Wędrowanie wymaga dobrych butów.
• Do plecaka warto zabrać mapę, jedzenie, picie, ubrania na zmianę
i naładowaną komórkę.

www.krkonose.eu

w specjalnej książeczce. Książeczkę dostać
można wraz z mapką w ośrodku informacji
na Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy). Celem
wędrowania jest zdobycie wszystkich
ornamentów, za co dzieci dostają tzw.
„małoupski grosz”. Dzieci mogą tu też
biegać po łąkach, budować tamy na potoku
w dolinie Eliščino údolí lub Lví údolí, budować
w lesie domki dla tutejszych leśnych
skrzatów lub z rodzicami odwiedzić Czarci
Młyn – Čertův mlýn.
Spod hotelu Pomezní bouda w Hornej
Malej Úpie prowadzi droga na Śnieżkę. Ma
siedem kilometrów, a różnica wysokości
wynosi tylko 550 metrów. Z byłego przejścia
granicznego za hotelem ruszamy niebieskim
szlakiem drogą wiodącą pod górę przez las
na dwukilometrowy Kowarski Grzbiet, który
kończy się Skalnym Stołem, skąd rozciągają
się piękne widoki na Sowią Dolinę, Czarną
Kopę i Śnieżkę.

Przyjemnym przystankiem po kolejnym
mniej więcej kilometrze jest schronisko
górskie Jelenka leżące na wysokości
1260 m n.p.m. Dalej trasa prowadzi pod
górę na Czarną Kopę, a następnie na
Czarny Grzbiet. Czeski Karkonoski Park
Narodowy niedawno dokończył renowację
jedenastu
odcinków
turystycznych
chodników na swoim terenie, co zapewnia
bezpieczeństwo turystom. Właśnie Czarny
Grzbiet to jedyne miejsce w Karkonoszach,
gdzie zachowały się kamienne wieloboki
– gleby poligonalne – jeszcze z okresu
lodowcowego. Jest to specyﬁczny typ
gleby powstały w ekstremalnych warunkach
klimatycznych, które w Europie oprócz
Karkonoszy zachowały się już tylko
w tundrowych rejonach Skandynawii,
w Alpach i w Pirenejach. Z Czarnego Grzbietu
idziemy na Drogę Jubileuszową prowadzącą
wokół szczytu Śnieżki.
Dalej można iść w dół przez Obří důl do
Pecu pod Śnieżką lub niebieskim szlakiem
ruszyć do oddalonego o 2,5 km schroniska
Luční Bouda. Tu można też przenocować –

boczny grzbiet z Liščí i Černą horą i in.
Schodzimy aż na przełęcz oddzielającą dolinę
Potoku Dolskiego (po prawej) i Modrego (po
lewej stronie), gdzie znajduje się schronisko
Výrovka, dziś nowoczesny górski hotel, który
zastąpił stare obiekty Výrovki i Havlovej boudy.
Výrovka założona została w okresie ekspansji
gospodarki pasterskiej w XVIII wieku. Kiedyś
nazywała się Tannenbaude, a dzisiejszą nazwę
otrzymała podobno w XIX wieku, kiedy straż
ﬁnansowa czatowała tu na przemytników
(‘výr’ to po czesku ‘puchacz’, a celników
nazywano właśnie „puchaczami”). Podczas
II wojny światowej Niemcy urządzili tu ośrodek
ćwiczeniowy Własowców. W 1948 roku
Výrovka spłonęła, rok przedtem, w listopadzie
1947 r., spłonęła stojąca obok, wybudowana
w 1926 r. Havlova bouda. Później w ich miejscu
postawiono prowizoryczny drewniany obiekt,
który został ostatecznie zastąpiony przez
dzisiejszy, nowoczesny hotel.
Idziemy dalej szlakiem czerwonym. Przed
nami Chalupa na Rozcestí. Nie dochodzimy
aż do niej, po około kilometrze odbijamy
w prawo niebieskim szlakiem (towarzyszy nam
już od Výrovki), przechodzimy przez rozdroże
Nad Klínovými Boudami i schodzimy do
skrzyżowania szlaków koło byłej Klínovej boudy.
Grupa Klínovych Boud leży na zboczu, po
naszej lewej stronie. Z tej budy, od której wzięły
swoją nazwę wszystkie pozostałe zabudowania,
zostały tylko zarośnięte fundamenty przy źródle
koło drogi. Klínová bouda powstała w 1676 r. Jej
poprzednikiem był ponoć szałas, który robotnicy
noszący rudę ze Svatego Petra do miejscowości
Dolní Dvůr wybudowali sobie jako schronienie
w razie niepogody. W pierwszej połowie
XIX wieku działała tu szkoła dla dzieci
z okolicznych bud, w której uczył weteran
wojenny. W 1970 r. jednak Klínova bouda
spłonęła i nie została odbudowana. Pożary były
bez wątpienia najczęstszą przyczyną końca
karkonoskich bud. Tylko od 1945 roku oﬁarą
pożarów stały się 24 schroniska.

Niebieski szlak prowadzi dalej najpierw po
poziomicy po łące, następnie skręca w prawo nad
dolinę Dlouhý důl. Prowadzi nas wąską drogą
po stromym zboczu Stohu (1315 m n.p.m.), po
prawej stronie między drzewami czasami pojawia
się Železná hora, boczny grzbiet Luční hory.
Miejsca te noszą ślady huraganowych wiatrów.
Strome serpentyny sprowadzą drogę w niższe
partie, następnie wracamy jednak do pierwotnego
kierunku i praktycznie bez różnicy wysokości
idziemy wygodną drogą po zboczu Přední
Planiny. Zbocze jest w większości niezalesione, co
umożliwia podziwianie pięknych widoków na Kozie
Grzbiety i zabudowę Svatego Petru w głębokiej
dolinie przeciętej przez potok. Droga stopniowo
przecina kilka potoków stromo spływających w dół
korytami spod Přední Planiny, doprowadzając nas
do ośrodka narciarskiego. Następnie schodzimy
na wąską szosę (od lewej dołącza do nas zielony
i żółty szlak) i idziemy nią w prawo w dół do dolnej
stacji kolejki. Stąd drogą w lewo udajemy się do
Szpindlerowego Młyna, przechodzimy na drugą
stronę potoku i idziemy na rynek.

dostępnych jest około 200 miejsc. Do Luční
Boudy idzie się po drewnianym chodniku;
wokół nas rozciąga się torfowisko Úpské
Rašeliniště, które przypomina, że w okresie
lodowcowym sięgała tu tundra. Torfowisko
powstało w efekcie stopniowego rozkładu
obumarłych roślin, głównie torfowców,
porostów, traw i turzyc. Wody zatrzymywane
przez torfowisko zasilają rzekę Úpę.
Zostawiając samochód na przykład koło
hotelu Pomezní bouda i wyruszając stąd
w góry, możemy wrócić tą samą drogą
albo na drugi dzień iść dalej na przykład do
Szpindlerowego Młyna, a stamtąd dojechać
na Przełęcz Okraj cyklobusem, który
przewozi też turystów pieszych. Właśnie
dzięki cyklobusom aż do końca września
wszystkie ośrodki górskie są połączone,
a dwie główne linie kursują codziennie tam
i z powrotem na trasie o długości ponad
100 km z Harrachova do Pomezních Boud.
Z nimi skomunikowane są kolejne linie
prowadzące w inne miejsca.
-VK-
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Śnieżka nie ma 1602 metrów
Dowodem jest raport opracowany przez geodetę ﬁrmy Geodézie Krkonoše,
s. r. o., pana Vladimíra Hlavsę. Według jego pomiarów Śnieżka ma
w najwyższym punkcie 1603,30 metra nad poziomem morza. Wspominana
dotąd wysokość 1602 m n.p.m. to wysokość znajdującego się na Śnieżce
punktu triangulacyjnego, jednak dla każdego turysty odwiedzającego
Śnieżkę było jasne, że nie jest to jej najwyższy punkt. „Dzięki szczegółowym
pomiarom określono najwyższy punkt góry, który znajduje się na wysokości
1603,30 metrów na terytorium Polski koło kaplicy św. Wawrzyńca, ok.
3,5 metra od granicy państwowej” – mówi Vladimír Hlavsa.
Geodeta o swoich pomiarach poinformował
Urząd Geodezji RCz, który powinien
ten fakt uwzględnić w swoich danych,
stanowiących materiał źródłowy również
dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

• 52 stron co miesiąc
• jeden numer 47 CZK
• roczna prenumerata 492 CZK
• redakce Krkonoše,
Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
• telefon + 420 499 456 333
• e-mail krkonose@krnap.cz
• internet http:\\krkonose.krnap.cz

Ogród
klasztorny

nad stawem wyrosła ekspozycja geologiczna
pod gołym niebem. Tworzą ją kawałki
karkonoskich skał i pomost z obustronnymi
tablicami
informacyjnymi
o
geologii
Karkonoszy. Największą częścią jest teren za
budynkiem klasztoru. Składa się z grządek,
z których każda reprezentuje określony typ
karkonoskiej ﬂory, typową łąkę kwiatową,
łachę żwirową, czy typowy klasztorny
zielnik. Z drugiej strony ścieżki znajduje się
sad ze starymi i regionalnymi odmianami

drzew owocowych, których dziś już nigdzie
indziej niż we Vrchlabí nie zobaczymy.
Ogród jest przyjemnym miejscem do
spacerowania. Park narodowy organizuje
różne ekologiczne imprezy, na przykład
„Ciemno przede mną, czyli dotknij
Karkonoszy”, swoje działania prowadzi
tu też podlegające KRNAP-owi Muzeum
Karkonoskie. „Wierzę, że ludzie skorzystają
z ogrodu i że będzie jednym z miejsc,
w które przyjeżdżać będą ludzie z bliższej
i dalszej okolicy, podobnie jak przyjeżdżają do
świetnie odnowionego kompleksu klasztoru
franciszkanów w Hostinné” – powiedział Jan
Hřebačka, dyrektor KRNAP.

Fotograﬁe Radek Drahný, Dyrekcja KRNAP.

Jiří Šlitr – jubileusz 90-lecia
W tym roku Jiří Šlitr, absolwent jilemnickiego gimnazjum, obchodziłby
90. urodziny. Czeski kompozytor, instrumentalista, wirtuoz fortepianu,
piosenkarz, aktor i plastyk urodził się 15 lutego 1924 r. we wsi Zálesní Lhota
niedaleko Studenca, a zmarł 26 grudnia 1969 r. w Pradze.
Ukończył studia prawnicze, ale sławę przyniosła
mu czeska muzyka popularna, w której
pozostawił niezatarty ślad. Do jego scenicznej
twórczości muzycznej nawiązało po nim wielu
artystów. W 1957 r. Miroslav Horníček zapoznał
go z Jiřím Suchým. Razem stworzyli duet
twórczy i artystyczny, który swoimi piosenkami

i sztukami w znaczący sposób wpłynął na
muzykę i teatr lat 60. XX wieku, rozpoczynając
erę małych teatrów i kabaretów.
Dzień urodzin Jiříego Šlitra jego miłośnicy
obchodzili przy jego domu w Zálesní Lhocie.
Jan Luštinec, dyrektor Muzeum Karkonoskiego
w Jilemnicach, przypomniał:
„Ojciec Jiříego był czeskim nauczycielem,
mama grała na fortepianie. W 1924 r., kiedy
Jiří się urodził, Lhota była niemiecka. Czeska
rodzina nie była tu mile widziana, po trzech
latach przenieśli się więc do wsi Dolní Branna,
stamtąd do Jilemnic, a następnie do Rychnova
nad Kněžnou.
Jiří Šlitr żył zbyt krótko, ale pozostawił po sobie
ogromną spuściznę, którą przechowujemy
w naszych sercach. Zostało po nim ogromne
dziedzictwo artystyczne, będące dziś częścią
naszej świadomości.”

Ogród łączący dawny klasztor augustianów
we Vrchlabí i vrchlabski park pałacowy
po rewitalizacji składa się z trzech
części. Powierzchnię między siedzibą
Dyrekcji czeskiego Karkonoskiego Parku
Narodowego (Správa KRNAP) a stacją dla
rannych zwierząt wypełnia nowa altana,
wyplatany tunel z roślinnością pienną oraz
ścieżka zmysłów, gdzie każdy może sobie
z łatwością wypróbować, jak stąpa się po
różnych powierzchniach. W drugiej części

Jedyne takie ekocentrum
Karkonosze otrzymały nową instytucję edukacyjną – Karkonoskie Centrum Wychowania
Ekologicznego (Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání) – prowadzoną
przez czeski Karkonoski Park Narodowy (KRNAP) we Vrchlabí. Ośrodek nazywany jest
„Krecikiem” (Krtek), a nazwę wybrali mu ludzie w publicznym plebiscycie.

„Od chwili zaistnienia pomysłu do dziś minęło
pięć lat” – podliczył Jan Hřebačka, dyrektor
KRNAP. „Budynek zaprojektowany został tak,
żeby powstał obiekt mogący być przykładem
ekologicznego podejścia do architektury
i zrównoważonego rozwoju krajobrazu. Ośrodek
jest miejscem służącym oświacie i dyskusjom
nad problematyką ekologii, edukacji dzieci,
młodzieży oraz dorosłych. Dzięki temu można
więcej dowiedzieć się o przyrodzie i krajobrazie,
a także nabrać szacunku do bogactwa natury”.
Budynek jest wpuszczony w ziemię i za
pośrednictwem zielonego dachu z górskich
rozchodników
łagodnie
wkomponowany
w krajobraz parku pałacowego. Kształt nawiązuje
do kształtu Karkonoszy. Oprócz wyjątkowej
formy, obiekt jest niecodzienny także pod
wieloma innymi aspektami. Jedyne na świecie
są na przykład przeszklone części fasady.
Początkowe wymaganie mierzącej 4,3 m
wysokości taﬂi szkła przeciwpożarowego okazało
się praktycznie nie do zrealizowania. Dlatego
wykonawca wymyślił technologię produkcji
takiego szkła. Dziś jest jedynym podmiotem
w Europie, który umie wyprodukować coś
takiego.
Nowy obiekt jest miejscem, gdzie można
organizować rozmaite prelekcje i konferencje.

Ma powierzchnie wystawiennicze, bibliotekę,
ekoporadnię. Dzięki użyciu szerokokątnego
ekranu i przestrzennego dźwięku ma też
parametry małej sali kinowej. Do zajęć
edukacyjnych wykorzystywane jest laboratorium
i sala seminaryjna.
Dla Krtka powstało osiem specjalnych
programów: Geoprogram – wykorzystuje
ekspozycję geologiczną w ogrodzie klasztornym,
a dotyczy geologii Karkonoszy; Pedoprogram
– prezentuje wybrane właściwości gleb;
Pomoprogram – zajmuje się starymi odmianami
drzew owocowych z klasztornego sadu;
Aquaprogram – dotyczy wody, jej właściwości
i tego, co w niej pływa; Botanoprogram –
o roślinach, które przyczyniają się do tego,
że Karkonosze są parkiem narodowym;
Herbaprogram – o ziołach, którymi leczyli się
nasi przodkowie; Manuprogram – o tym, że nie
da się pracować tylko głową, ale też rękami;
Parkoprogram – o dendrologicznych unikatach
vrchlabskiego parku pałacowego.
Przygotowany jest cykl działań dla lokalnej
społeczności. Na zmianę odbywają się spotkania
oraz projekcje ﬁlmów dokumentalnych
i fabularnych. Podstawowa opłata za wstęp
wynosi 30 Kč

www.krkonose.eu
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Karkonoskie pogotowie
górskie obchodzi 80-lecie
powstania (1934 – 2014)
Górskie wędrówki przypadkowych myśliwych, zielarzy czy
poszukiwaczy złota, a także prostych pielgrzymów zawsze
przynosiły oﬁary. Ludzie w nieznanym terenie błądzili,
umierali. W XVIII wieku rozpoczęło się trwałe kolonizowanie gór
i wykorzystywanie ich do ludzkich potrzeb. Człowiek zasiedlał
coraz wyższe partie, budował tam domy. Stopniowo w górach
zaczęli pojawiać się miłośnicy pięknej przyrody – turyści.
Przybywali tu zarówno w lecie, jak i w zimie, a do miejscowych
znawców gór zwracali się, aby ci poprowadzili ich w nieznane
miejsca. W 1850 r. powstała koncesjonowana usługa przewodnicka
i tragarska. W zimie 1900 r. odnotowano w Karkonoszach pierwszą
zorganizowaną akcję ratunkową.
Do dziś co roku wspominany jest 24 marca 1913 r.,
kiedy w Karkonoszach podczas zawodów w biegu
na nartach na 50 km zginęli przyjaciele Bohumil
Hanč i Václav Vrbata. W śniegowej burzy Vrbata dał
Hančowi swój płaszcz, choć wiedział, że ryzykuje

29
13
1

Wychowania Fizycznego (Československý svaz
tělesné výchovy, ČSTV), któremu następnie
przez wiele lat Pogotowie Górskie podlegało.
Wprowadzono międzynarodowe oznakowanie tras
zjazdowych i szlaków narciarskich, ratownicy mieli
do dyspozycji telefony ratunkowe oraz łączność
radiową, a od roku 1967 skutery śnieżne.

9
15
16
3

Czeskie Pogotowie Górskie stopniowo stało się
jednym z najlepiej wyposażonych pogotowi górskich
Europy Wschodniej. Regularne uczestnictwo
w posiedzeniach i kongresach IKAR (Internationale
Kommission für Alpines Rettungswesen) przy UIAA
(Union Internationale des Associations d´Alpinisme)
oraz
udana
realizacja
międzynarodowego

LEGENDA
Szosa I – III klasy

Płyta pamiątkowa narciarskiego
mistrza Bohumila Hanča.

7

Pozostałe drogi; zakaz wjazdu
Droga utwardzona; most; kładka

własnym życiem. Pomógł w potrzebie, a jego
szlachetny czyn przypomina nam o konieczności
wspierania się w górach. Od tej pory 24 marca
obchodzony jest Dzień Pogotowia Górskiego
Republiki Czeskiej – Den Horské služby České
republiky.

7

Droga polna i leśna; ścieżka

7

Kolej; stacja; przystanek

7

Kolejka kabinowa
Wyciąg krzesełkowy
Wyciąg krzesełkowy 3- i więcej
osobowy
Wyciąg krzesełkowy 3- i więcej
osobowy; transport rowerów

Po pierwszej wojnie światowej na ziemiach czeskich
nastąpił ogromny rozwój narciarstwa. Dzięki temu
zwiększyła się liczba osób odwiedzających góry
w porze zimowej. Jednocześnie jednak wzrosła
liczba urazów, tragicznych wypadków i potrzeba
niesienia pomocy.

10

26

12

Kościół; kaplica
Parking; stacja paliw

8

Ośrodek informacji; parking

Przez wiele lat lekarze szkolili strażaków
w udzielaniu pierwszej pomocy. Do strażaków
dołączali członkowie tutejszych organizacji
sportowych i zwykli mieszkańcy. Wszyscy oni byli
dobrymi znawcami gór, jednak niekorzystny był
brak jednolitej struktury i kierownictwa.

Nadajnik; wieża widokowa; jaskinia

W 1934 r. w Karkonoszach stworzono pierwszy
samodzielny korpus ratunkowy składający się

Zapora

6

Narodowy Rezerwat Przyrody

4

Narodowy Zabytek Przyrody
Wody
Staw; mokradło

Las, ogród; punkt wysokościowy
Granica państwowa; dawne przejście
Pałac; zamek; ruina
Szlaki rowerowe

Ćwiczenia – ewakuacja kolejki linowej.

Płyta pamiątkowa Otakara Štětki,
pierwszego naczelnika Karkonoskiego
Pogotowia Górskiego.
z sześciu zespołów. Zima świetnie zweryﬁkowała
umiejętności i możliwości tych ochotników.
Problemem
okazało
się
niedostateczne
wyposażenie, które jednak równoważone było
ogromnym poświęceniem, skromnością i przyjaźnią.
Wydarzenia polityczne i druga wojna światowa
przerwały pracę członków pogotowia górskiego, ale
idea żywa była także podczas okupacji.
Działalność Górskiej Służby Ratunkowej (Horska
záchranna služba, HZS) w Karkonoszach wznowiona
została we wrześniu 1945 r. Stopniowo także
w innych górach powstawać zaczęły organizacje
ratunkowe – w 1948 r. w Jesenikach i na Szumawie,
w 1949 r. w Górach Orlickich, w 1951 r. w Beskidach,
w 1954 r. w Górach Izerskich, w 1955 r. w Rudawach
(Krušne hory). W 1950 r. członkowie ochotniczego
pogotowia
HZS zwrócili się z wnioskiem
o wcielenie do ówczesnego Komitetu Państwowego
ds. Wychowania Fizycznego i Sportu (Státní výbor
pro tělesnou výchovu a sport) w Pradze.
Do zjednoczenia dwóch największych organizacji
ratunkowych w kraju – Pogotowia Górskiego (Horska
záchranna služba) i Tatrzańskiego Pogotowia
Górskiego (Tatranska horska služba) – doszło
1 grudnia 1954 r. Powołano wtedy Pogotowie
Górskie działające na terenie całego kraju,
zmieniono odznakę członkowską i utworzono
komisje obwodowe PG. W 1957 r. zlikwidowano
Komitet Państwowy ds. Wychowania Fizycznego
i Sportu i powołano Czechosłowacki Związek

sympozjum w Tatrach Wysokich w grudniu 1967
roku, poświęconego problemowi statusu prawnego
służb ratowniczych i bezpieczeństwa w górach,
doprowadziło do przyjęcia czechosłowackiego
Pogotowia Górskiego w poczet członków IKAR,
gdzie znalazło się u boku innych służb ratowniczych
Europy.
Ważnym momentem w procesie umacniania
struktury organizacyjnej Pogotowia Górskiego
było powstanie i uchwalenie statutu, który zaczął
obowiązywać z dniem 1 stycznia 1975 r. Kolejny
statut zatwierdzono w 1986 r. Po przewrocie

też dla miłośników MTB. Na każdą wycieczkę
z uczestnikami jedzie wykwaliﬁkowany
przewodnik; w razie potrzeby jest tu też
możliwość oprowadzania po angielsku.
Wszyscy zainteresowani muszą zgłaszać
się z wyprzedzeniem. Każdy powinien mieć
podstawowe wyposażenie rowerowe, w tym
kask. Uczestnictwo na własne ryzyko! Udział
w naszych przedsięwzięciach jest nieodpłatny.
Rozpiskę czasową poszczególnych wycieczek
wraz z opisem tras znaleźć można na
www.ic.mestojilemnice.cz. Zgłosić się można
osobiście w ośrodku informacji w Jilemnicach
– Informační centrum Jilemnice, mailowo
na: info@jilemnice.cz, ew. telefonicznie pod
numerem +420 481 541 008. Zapraszamy!

Tereza Ledlová i Petr Kosina
Pracownicy ośrodka informacji w Jilemnicach

Nie mogłam się już doczekać!
Rozciągnę sobie ciało, wyczyszczę umysł...
Akcja – pomoc rannemu.
Foto: archiwum A. Klepša
w listopadzie 1989 r. Pogotowie Górskie oddzieliło
się od Czechosłowackiego Związku Wychowania
Fizycznego i od 1990 r. działało jako Stowarzyszenie
Pogotowi Górskich RCz (Sdružení HS ČR),
podzielone na siedem części. Pogotowie każdych
gór zyskało osobowość prawną. W 2001 r. powstał
jeden podmiot z osobowością prawną – Pogotowie
Górskie Republiki Czeskiej – Horská služba ČR
Z materiałów HS ČR

Obchody odbędą się jesienią 2014 r. w Szpindlerowym Młynie,
gdzie Karkonoskie Pogotowie Górskie ma swoją centralę. Będzie
to spotkanie przyjaciół, byłych członków Pogotowia, osób z nim
związanych, partnerów ze Zintegrowanego Systemu Ratownictwa.
Oprócz części społeczno-towarzyskiej, odbędzie się także część
sportowa – m. in. turniej tenisowy i siatkonogowy, zawody dla
dzieci, pokaz akcji Pogotowia Górskiego i in.

Telefon alarmowy:
+ 420 1210 lub 155
www.krkonose.eu

Wycieczki rowerowe z przewodnikiem
I znów możemy w lecie wybrać się wspólnie
z Ośrodkiem informacji w Jilemnicach na
wycieczkę rowerową z przewodnikiem. Czwarta
edycja akcji nazwanej „Lato na rowerze, czyli
wakacyjne wycieczki rowerowe” („Léto na kole,
aneb prázdninové cyklovýlety”) odbędzie się
w lipcu i sierpniu.
Jilemnice to idealny punkt wyjścia i baza
wypadowa do wycieczek w górskie partie
Karkonoszy, Gór Izerskich, przedgórza
Karkonoszy (Podkrkonoší) i Czeskiego Raju.
Podczas planowania wycieczek uwzględnić
można ofertę przewozu rowerów – „karkonoskie
cyklobusy”, kolejki linowe i połączenia kolejowe.
Dzięki szerokiemu spektrum możliwości
przygotowane są trasy dla rodzin z dziećmi, ale

Kudy z nudy =
CZECH TOURISM

Elektroniczny katalog na
www.kudyznudy.cz to proste
narzędzie umożliwiające
zapoznanie się z ofertą działań
na terenie Czech. Informacje
klasyfikowane są
w zależności od grupy wiekowej
i zainteresowań.
Znajdziemy tu też regularnie
aktualizowany kalendarz imprez.

Ubezpieczenia zdrowotne UNIQA
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Imprezy turystyczne

Erlebachova bouda
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• Mówi się, że każdy Czech przynajmniej raz
powinien wejść pieszo na szczyt Śnieżki. My
uważamy, że powiedzenie to dotyczy także
Polaków! Kiedy człowiek wejdzie już na górę,
będzie umiał naprawdę docenić wspaniały widok
na polskie równiny po jednej, i czeskie pagórkowate
tereny po drugiej stronie. Wznosząca się nad
okolicą „lodowa” góra nie na darmo nazywana jest
Śnieżką – do plecaka warto wziąć jakieś cieplejsze
ubranie. Z czeskiej strony na górę można wejść
z Pecu pod Śnieżką, z Hornej Malej Úpy lub spod

28

• Klub sportowy TJ Jiskra Mladé Buky i władze
miasteczka Mladé Buky organizują w październiku
tzw. „Mladobucką 50” – rajd turystyczny na
trasach 50, 35, 20, 12 i 5 kilometrów. Trasy nadają
się dla turystów pieszych i rowerowych.

13
23

• Wiele rajdów turystycznych i wycieczek
wzbogaconych o element edukacyjny organizuje
czeski Karkonoski Park Narodowy. Żeby wziąć
udział, wystarczy chcieć. Więcej informacji znaleźć
można na www.krnap.cz
Luční boudy, z polskiej zaś z Przełęczy Okraj i od
Karpacza.

14

2

stosunkowo trudnym terenie z różnicą wysokości
na całej stukilometrowej trasie wynoszącą ponad
3000 metrów. Wymarsz był z Vrchlabí, następnie
szło się przez Žalý, Mísečky do Harrachova, przez
Vosecką boudę, Wielki Szyszak, Špindlerovą
boudę, Luční boudę na Śnieżkę, później przez
Przełęcz Okraj/Pomezní Boudy, Malą Úpę do
Pecu pod Śnieżką i przez Černý Důl z powrotem
do Vrchlabí. Trasą przygotowaną wtedy przez
pierwszych organizatorów z małymi zmianami
chodzi się do dziś. Oprócz podstawowej pętli
można zdecydować się na którąś z mniej trudnych
tras, można też wybrać wersję rowerową.

9

17

• Do ciekawych imprez zorganizowanych należy
„Nocne wejście na Śnieżkę śladem wschodu
słońca” („Noční výstup na Sněžku za východem
slunce”) z Dolnej Kalny, „Wejście Lanovian na
Śnieżkę przez trzy szczyty” („Výstup Lánovských
na Sněžku přes tři vrcholy”) z Lanova, a także
sierpniowa pielgrzymka z Pecu pod Śnieżką
organizowana przy okazji święta św. Wawrzyńca.
Oprócz różnych atrakcji typu jarmarkowego, na
szczycie można wtedy wziąć udział w polskoczeskiej koncelebrowanej Mszy Św.
• Legendarny rajd na 100 km w 24 godziny ma
tradycje sięgające 1966 r. Trasa prowadziła po

Zaproszenie
• Pod koniec maja znowu na trasy Karkonoszy
ruszają dostosowane do przewozu rowerów
karkonoskie cyklobusy (kursują od 31.5.
do 28.9.2014 r.). Linia osiowa oraz pięć linii
bocznych oplatają góry wzdłuż i wszerz,
co turystom pieszym i rowerowym ułatwia
poruszanie się po całym obszarze.
• Uruchomienie cyklobusów ma ścisły
związek z początkiem sezonu rowerowego
i jego uroczystym rozpoczęciem, w którym
możemy uczestniczyć też my! Wspólny wyjazd
w Karkonosze pod wodzą przewodnika
prowadzi zawsze którymś z „długich zjazdów”.
Žacléřskiej 70 MTB!

Skorzystaj z karkonoskich
cyklobusów!
Kursują po Karkonoszach
od 31 maja do 28 września 2014 r.
Przeznaczone są dla turystów pieszych
i rowerowych, są bowiem dostosowane do
przewozu rowerów. Rozkłady jazdy znaleźć
można na oﬁcjalnej stronie Karkonoszy
www.krkonose.eu,
na
przystankach
autobusowych i na stronach internetowych
przewoźników.

• W maju rowerzyści z okolicy i nie tylko
zjeżdżają do Žacléřa na rynek – Rýchorské
náměstí – żeby wziąć udział w organizowanej
tam wycieczce na trasie o długości ok. 50 km.
To, dokąd i którędy się pojedzie, jest zawsze
niespodzianką.
dzianką. Pewne jest,
że podczas
dczas przejażdżki
można przyjemnie się
zmęczyć,
yć, a na mecie
na każdego
ażdego czeka
gulasz z piwem, mały
upominek
nek i pamiątkowy
dyplom.
m.
• Uwaga
a rowerzyści
i rowerzystki,
zystki, uwaga
wszyscyy
BAJKERZY!
RZY!

Zapraszamy
zamy
na
rowerową
imprezę
dla
trzyosobowych
bowych drużyn. Nie jest Wam
obca jazda
zda na rowerach i hasło „Jeden
za wszystkich,
ystkich, wszyscy za jednego”?
Jeśli tak,
ak, to nie możecie opuścić

• W Rokytnicach nad Jizerou, Szpindlerowym
Młynie, Mlade Buky, Trutnovie i Pecu pod
Śnieżką powstały Trek Bike Parki. Przygotowano
trasy: „touristic”, „freeride” (trasa zjazdowa
z kompletem drewnianych
kładek), „stump
drewnia
trail”
bardziej
zaawansowanych)
(dla
bardzie
i trudną technicznie trasę zjazdową „race”.
W kompleksach MTB odbywają się bikerskie
zawody na najwyższym poziomie.
• Co roku urząd gminy
Horní Branna wraz
g
miejscową drużyną ochotniczej
z miejsco
straży pożarnej organizuje
wycieczkę
rowerową
wyc
po krainie Josefa Šíra
z
Hornej
Branny,
pisarza
i nauczyciela,
p
zdolnego
muzyka, malarza,
zdoln
kronikarza i promotora Karkonoszy.
Trasy nada
nadają się także dla dzieci,
i to zarówno
tych bardziej jak
zaró
i
mniej
wysportowanych.
mn
Długość
Długo – od 5 do 88 km.
Na każdego uczestnika
czeka
cze mały upominek. Ty
też
te możesz wziąć udział
w grupowym starcie!

Terminy wszystkich wymienionych tu imprez
znaleźć można na www.krkonose.eu

www.krkonose.eu

Karkonosze - Związek Miast i Gmin
wiosna • lato • jesień 2014

Strona 10

• Dnia 21 września 1938 r. w trutnovskim
szpitalu w konsekwencji ran odniesionych
w henleinowskim ataku na placówkę straży
Babí zmarł żołnierz Josef Beran z 17. Pułku
Granicznego.

Fortyﬁkacje

•
Dnia 1 października 1938 r. w walce
z henleinowcami w rejonie Rennerovych boud
zginął żołnierz rezerwy Karel Beneš z 21. Pułku
Piechoty.
• Dnia 12 października 1938 r. w Vysokim nad Jizerou w konsekwencji ran odniesionych
w henleinowskim ataku z 30 września koło Černego Mostu zmarł żołnierz Josef Pilař
z XXX batalionu straży.
Jest też wielu innych członków czechosłowackich sił zbrojnych – wojska, żandarmerii,
policji i straży granicznej oraz celnej, którzy w latach 1938 i 1939 ponieśli śmierć, broniąc
czechosłowackiej granicy państwowej. Wspólnym mianownikiem ich przedwczesnej
śmierci było Monachium, a dokładniej wydarzenia związane z układem monachijskim
lub poprzedzające go. Jego sygnatariusze, ówcześni przedstawiciele Niemiec (Adolf
Hitler), Zjednoczonego Królestwa (Neville Chamberlain), Francji (Édouard Daladier)
i Włoch (Benito Mussolini), 29 września 1938 r. o nas bez nas uzgodnili odstąpienie
stanowiącego praktycznie jedną trzecią ówczesnej Czechosłowacji Kraju Sudeckiego
– obszaru z ponad pięćdziesięcioprocentową mniejszością niemiecką – Niemcom.
Zobowiązali się też do dopilnowania wykonania postanowień układu.

W szczytowych partiach Karkonoszy zobaczyć możemy niewielkie betonowe budowle
z pozoru bezładnie porozrzucane po zboczach gór i na przełęczach. W rzeczywistości jest to
linia umocnień, której poszczególne stanowiska bojowe rozmieszczone są z matematyczną
precyzją.
Wędrując po Karkonoszach, po ich partiach wierzchołkowych, ale też niżej, napotkać możemy pozostałości
czechosłowackich fortyﬁkacji wybudowanych na wzór francuskiej linii Maginota.
Umocnienia powstały wzdłuż północnej
granicy naszego kraju na odcinku Trutnov
– Ostrawa w latach 1935 – 1938. Były
elementem przygotowań do obrony na
wypadek ataku ze strony faszystowskich
Niemiec.
Po
latach
od
zakończenia
prac
budowlanych
fortyﬁkacje
nadal
przypominają trudne chwile w historii
Czech. Żelbetowe bunkry to trwałe
pomniki upamiętniające determinację
Czechosłowaków, którzy pragnęli bronić
się przed nacjonalistycznymi fanatykami,
a także przypominające o zdradzie
ówczesnych sojuszników.
Osią umocnień są wielokilometrowe
linie ciężkich obiektów – samodzielnych
bojowych
schronów
piechoty
uzbrojonych w karabiny maszynowe
i broń przeciwpancerną. Za nimi znajdują
się zazwyczaj dwie linie lekkich bunkrów
z karabinami maszynowymi jako
dodatkowe zabezpieczenie. Filarem tego
systemu obrony były grupy warowne
uzbrojone w broń przeciwpancerną.
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opevňovacích prací, w skrócie ŘOP) do
dziś mówi się „rzopiki” – „řopíky”.
Od czoła, o więc od strony nieprzyjacielskiej,
schrony mają pogrubioną (120 cm)
betonową
ścianę
bez
strzelnicy,
dodatkowo
obłożoną
kamiennym
murem. Ich ustawienie i na pierwszy
rzut oka nielogicznie z boku umieszczone
otwory
strzelnicze
umożliwiały
wzajemne krycie sąsiednich obiektów
ogniem z karabinów maszynowych.
Gruby na 80 cm dach bunkra wzoru
37 pokrywała trawa. Wokół pozostały
stalowe haki służące do wieszania siatek
maskujących. Gładkie i zaokrąglone
betonowe ściany często pomalowane
były w kamuﬂujący wzór, imitujący na
przykład świerkowy las. W stalowych
rurach w stropie umieszczone były
peryskopy umożliwiające prowadzenie
obserwacji strzeżonego obszaru. Między
sąsiednimi bunkrami często budowano
okopy, gdzieniegdzie udało się też
dokończyć
zapory
przeciwczołgowe
i przeciwpiechotne. Strzelając z dwóch
karabinów maszynowych, załoga schronu,
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Niektóre bunkry dziś przekształcono
w muzea. Zwiedzać można grupy
warowne („twierdze”) z podziemiami, jak
Stachelberg, Hanička, Dobrošov, Bouda,
uzbrojone schrony piechoty i obiekty
lekkich umocnień, a także „rzopiki”. Te
ostatnie znajdziemy w jednej linii między
Žacléřem a Harrachovem: w Rýchorach,
Dolnych Lysečinach, na grzbiecie Dlouhý
hřeben, nad rzeką Malá Úpa, w dolinach
Latovo údolí, Obří důl, na Studniční i Luční
hosze, a także u zbiegu Łaby i Białej Łaby
w Szpindlerowym Młynie. Najwięcej
ich jest wokół Kotła i Złotego Wzgórza
(Zlaté návrší), nad Izerą i na Rýžovište
w Harrachovie.
Pod koniec września pamiętnego 1938
roku bunkry i okopy zajęła zmobilizowana
armia
Czechosłowacji. Ale już po
siedmiu dniach, 30 września przyszedł
wymuszony przez mocarstwa podczas
Układu Monachijskiego rozkaz ustąpienia
i wycofania się z pogranicza w głąb kraju
oraz pozostawienia wału obronnego
Niemcom. Tego samego dnia robotnicy
skończyli betonować ostatni karkonoski
bunkier koło szosy do Malej Úpy.
Jeszcze w tym samym 1938 roku
umocnienia odwiedziły najważniejsze
postaci
niemieckiego
dowództwa.
Adolf Hitler przyznał później podobno:
„Zobaczywszy część czechosłowackiej
potęgi militarnej, byliśmy zaskoczeni
wyobrażeniem niebezpieczeństwa, które
by nam groziło”. Generał Keitel przed
trybunałem norymberskim oświadczył,
że Niemcy nie miały w 1938 r. dość sił do
zdobycia w ataku czechosłowackich linii
umocnień. „Były zaskakująco masywne
i wyjątkowo dobrze rozmieszczone.
Zdobycie ich przy zdecydowanej obronie
byłoby bardzo trudne i kosztowałoby nas
wiele krwi”. Tak archiwa potwierdzają
słowa Alberta Speera, ówczesnego
ministra uzbrojenia Niemiec.

Nadworny fotograf Führera,
Heindrich Hoffman, uwiecznił
Adolfa Hitlera i niemiecką
generalicję nad mapą okaleczonej
Czechosłowacji.
Stopniowe
zajmowanie
wyznaczonych
obszarów
przez
niemieckie
oddziały zaczęło się 1 października
1938 r. Zjednoczone Królestwo,
Francja i Włochy uzgodniły, że
akcja zakończona zostanie do
10 października i to bez niszczenia
jakiejkolwiek istniejącej infrastruktury. Ustaliły też, że odpowiedzialny za to będzie
rząd czechosłowacki.

Archiwalne zdjęcie Hoffmana
z przeprowadzonej przez Hitlera
inspekcji
czechosłowackich
umocnień
w
Karkonoszach.
Odstąpienie Sudetów i całej
infrastruktury w nietkniętym
stanie
oznaczało,
że
traktat
monachijski
zmusił
Czechosłowację
do
oddania
Niemcom
nienaruszonych
i dobrze wyposażonych umocnień
granicznych. Dzięki Francji,
Wielkiej Brytanii i Włochom bardzo
wzrósł potencjał militarny faszystowskich Niemiec. Zyskali wyposażone w działa,
karabiny maszynowe, amunicję i inny sprzęt twierdze i bunkry warte 2 miliardy koron.
Zapoznawszy się z treścią układu monachijskiego Edvard Beneš, ówczesny prezydent
Czechosłowacji, oświadczył:
„To jest koniec, to jest zdrada, która zostanie ukarana przez siebie samą. Nie do
uwierzenia. Sądzą, że uratują się od wojny albo od rewolucji naszym kosztem. Mylą się…”
Tekst i reprodukcje: Jan Kliment

Z materiałów -RL- i ogólnodostępnych
tekstów twierdzy Stachelberg koło Žacléřa

Symbole odwagi i determinacji
Od 1935 roku w Czechosłowacji
wybudowano
wzdłuż granic i we wnętrzu
kraju wiele żelbetowych
obiektów różnej wielkości,
o
różnym
stopniu
wytrzymałości,
różnym
przeznaczeniu,
różnych
typów i rodzajów. Obiekty
te podzielić można na dwa
typy. Do lekkich umocnień
należą małe schrony dla
załogi liczącej od dwu do
siedmiu osób. Od Czech Zachodnich do Rusi Zakarpackiej powstało
ich około dziesięciu tysięcy. Prócz nich tworzono też umocnienia
ciężkie – schrony piechoty i grupy warowne dysponujące ciężką
artylerią i budowane na najbardziej zagrożonych terenach. Znajdziemy
je od Karkonoszy po Ostrawę, w okolicy Bratysławy i na Morawach
Południowych. Były bardzo odporne, a ich załoga liczyła od dwudziestu
do czterdziestu żołnierzy obsługujących głównie broń przeciwpancerną.
Zadaniem tych obiektów była obrona kraju przez najazdem
nieprzyjaciół. Umocnienia rozmieszczone są zarówno przy niemieckich,
jak i węgierskich oraz austriackich granicach. I choć system umocnień
należący do najnowocześniejszych na świecie nie został wykorzystany,
to stał się symbolem, legendą, a nawet wzorem odwagi i determinacji.

www.krkonose.eu

Twierdza Stachelberg

Turystyka i odkrycia
Obiekty czechosłowackich umocnień na granicy Gór Izerskich
i Karkonoszy leżą w pięknym miejscu. Kilka razy w roku dla
zainteresowanych organizowane są „Poszukiwania historii
umocnień” („Šmajdání za historií opevnění”), które zapoznają z małymi
betonowymi schronami – bunkrami nazywanymi „rzopikami”.
Trasa ma 10 – 12 kilometrów; zaczyna się na dworcu kolejowym w
Kořenovie, a kończy zwiedzaniem ekspozycji pod wieżą widokową
Štěpánka. Podczas wycieczki członkowie Klubu Historii Militarnej
z Pragi (Klub vojenské historie Praha) opowiadają wiele ciekawostek.
W jednym z obiektów lekkich umocnień typu 37 znajduje się muzeum
– schron urządzony zgodnie ze stanem z września 1938 r. w materiały
z okresu przedwojennego.
Terminy wycieczek turystycznych znaleźć można na:
www.jizerkyprovas.cz

Potężna grupa warowna – twierdza Stachelberg – koło wsi Babí niedaleko
Trutnova stanowiła część umocnień granicznych przeciw hitlerowskim
Niemcom. Jej budowę rozpoczęto w październiku 1937 r. Była jedną
z największych twierdz tego typu na świecie. Budowę przerwało
podpisania układu monachijskiego i odstąpienie pogranicza Niemcom
w październiku 1938 roku. Grupa warowna składać się miała z dwunastu
obiektów (bunkrów) połączonych rozległym systemem podziemnym.
Częścią
trasy
zwiedzania jest m.in.
schron
piechoty
T-S 73 z ekspozycją
m i l i t a r n o historyczną,
unikatowy system
niedokończonych
podziemi twierdzy
i uzbrojony obiekt lekkich umocnień.
Ścieżka edukacyjna „Umocniona Ziemia Trutnovska” („Opevněné
Trutnovsko”) oprowadza turystów po części linii ciężkich i lekkich
umocnień, która w tych właśnie miejscach należy do najpotężniejszych
odcinków umocnień w byłej Czechosłowacji. Ścieżka prowadzi po
ciekawym, w większości zalesionym terenie przez malowniczą dolinę
rzeczki Ličná. Wzgórze Stachelbergu umożliwia podziwianie pięknych
widoków na okolicę, poczynając od Gór Kruczych na wschodzie, przez
Bor, Szczeliniec Wielki, Masyw Śnieżnika, Góry Jastrzębie i Orlickie na
południu aż po Zvičinę na zachodzie.
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Zabytki techniki
Pacyﬁkiem” (Pojizerský Paciﬁk) nazywa się trasę kolejową
4 „Nadizerskim
Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou.

Dworzec Martinice
v Krkonoších, bardzo ładny pod względem architektonicznym, wybudowano
w 1871 r. Z ciekawostek związanych z dworcem warto wspomnieć, że choć
z całej trasy najbardziej odległy od gór, leży najwyżej nad poziomem morza. Ma też
najwięcej mechanicznych semaforów oraz oryginalny, elektromechaniczny system
zabezpieczenia. Na trasie zobaczyć można oryginalne mosty oraz inną infrastrukturę
z okresu budowy, wszystko wkomponowane we wspaniałą przyrodę – z panoramą gór,
wzgórzem Žalý, mostem kolejowym za Víchovą i mierzącym osiemdziesiąt metrów
tunelem koło Hradska.

pięciu skoczni narciarskich na północnym stoku Čertovej hory
1 Kompleks
w Harrachovie jest jednym z niewielu ośrodków w Europie, w których
odbywają się Puchary Świata w skokach i lotach narciarskich. Najstarsza
skocznia została zbudowana w 1920 roku. W tym czasie dzisiejszy Harrachov
nazywał się Harrachsdorf i należał do hrabiego Harracha. W kompleksie średnich
skoczni znajdują się skocznie K40 (punkt krytyczny 40 m), K70 i K90. Wyżej na
Čertovej horze znajdziemy kompleks dużych skoczni narciarskich wybudowany
w latach 1978–1983. Stoi tu skocznia K120 oraz skocznia mamucia (K180)
do lotów na nartach, dziś oznaczana jako HS 205. Umożliwia loty na długość
210 metrów. Harrachovska skocznia mamucia należy do sześciu najwyższych
tego typu obiektów na świecie. W 2014 r. odbywały się tu mistrzostwa świata
w lotach narciarskich.

budownictwo mówi wiele na temat zręczności naszych
5 Ludowe
przodków, ich stylu życia, dogłębnego zrozumienia przyrody i naturalnego,
wyraﬁnowanego smaku. Tradycje są tak silne, że typowe dla Karkonoszy
domy zrębowe budowano aż do pierwszej połowy XX wieku, a ostatnio zaczęto
budować znowu. Ze względu na dostępność, funkcjonalność oraz dobre
właściwości izolacyjne, głównym budulcem jest drewno. Ściany w większości
stawiano z ociosanych belek, łącząc je na zrąb. Szczeliny drewnianych
ścian budynków mieszkalnych i obory były wypełniane mchem lub słomą
i zalepione masą z gliny i plew lub pociętej słomy. Typowym pokryciem dachu
były drewniane gonty łupane z prostego drewna sosnowego bez sęków. Było
to proste i lekkie pokrycie, które każdy mógł zrobić sobie sam. Podobne plusy
miała też słomiana strzecha.

między miejscowością Černý Důl
2 Krainę
a Kunčicami nad Labem przecina jedyna
w swoim rodzaju kolejka linowa,
wybudowana w latach 1959 – 1963, ostatnia
taka w Czechach. Zauważyć ją można, jadąc
samochodem na trasie Vrchlabí – Trutnov:
w poprzek drogi nad głowami przejeżdżających
poprowadzone są liny z wiszącymi wózkami,
a pod nimi nad szosą umieszczona jest siatka
zabezpieczająca. W ciągu jednej zmiany kolejka
przetransportować może do 800 ton wapienia, który następnie mielony jest
w Kunčicach i służy do odsiarczania elektrowni. Z wapienia wytwarzany jest też
piasek wapienny do produkcji suchych zapraw murarskich i tynkarskich. Ciekawe,
że kolejka nie potrzebuje prawie żadnej energii, wykorzystuje bowiem energię
spadku. Wózki jadące z wyżej położonego kamieniołomu są pełne i ciężkie, jadąc
więc w dół przeciągają wracające z leżących niżej Kunčic puste wagoniki. Silnika
elektrycznego używa się tylko do początkowego uruchomienia kolejki, służy on
też jako hamulec oraz do produkcji energii dla części urządzeń kamieniołomu.

3

W górskiej osadzie Buřany zobaczyć można wyjątkowy obiekt – nie tylko cenny
zabytek ludowego budownictwa, ale też świadectwo historii młynarstwa. Janatův
mlýn – Młyn Janaty – wybudowano w 1767 r., a jego najstarsza zachowana część
– parter i młynnica – jest dziełem architekta Jana Bouzka z Tříča, który wybudował
ją dla Matěja i Karla Vondráków z Tříča. Rodzina Janatów kupiła młyn w 1841 r. i była
jego właścicielem aż do roku 2006. W ciągu tych lat pracowały tu cztery generacje
młynarzy – Pavel Janata (1797–1877), Josef Janata (1826–1928), Antonín Janata
(1870–1943) i Antonín Janata (1911–1989). W 2006 r. młyn kupili obecni właściciele,
którzy pracują nad jego renowacją i udostępnieniem do zwiedzania. Cały kompleks
składa się z samego młyna, stajni, stodoły, drewutni, pomieszczenia do przechowywania
mleka, zwanego „mleczarnią”, pasieki, a także młynówki z kratami wlotowymi. Poza
tym częścią posiadłości jest ponad dwustuletni bukowy las i budynek do suszenia
lnu i konopi. Początkowo młyn miał dwie kondygnacje. W 1881 roku przebudowano
młynnicę, która miała teraz pięć kondygnacji. Rok 1913 przyniósł kolejne zmiany
– rozbudowano w górę północne części magazynowe. Datowane na rok 1903 koło
wodne działało aż do roku 1919, wiosną 1920 r. zastąpione zostało turbiną Francisa
ﬁrmy Českomoravská Kolben – Daněk, która działa do dziś. Najstarszym wyposażeniem
młyna jest złożenie młyńskie z tzw. francuskimi kamieniami, które prawdopodobnie
jest oryginalne i pochodzi z roku 1767 (działa do dziś). Młyn przestał pracować na
mocy decyzji urzędowej z 13.08.1951 r. Jedyne w swoim rodzaju świadectwo historii
młynarstwa z zachowanym kompletnym wyposażeniem z lat 1767–1950 ma też
ciekawy, stale czynny piec chlebowy.

przytułek i grobowiec rodzinny pw. św. Krzyża przypominają
8 Dawny
o rodzie Harrachów. Obiekt w stylu neoromańskim wybudowano w XIX wieku
w Hornej Brannie. Budowę rozpoczęto w 1840 r., a poświęcono we wrześniu
1870 r. Grobowiec Harrachów składa się z dwóch ośmioboków ułożonych jeden
na drugim, z których każdy ma inną wysokość i promień. Dziś wykorzystywany
jest jako sala do ceremonii. W podziemiach znajduje się murowany korytarz
krypty ze szczątkami członków rodu Harrachów. Wewnętrzne ściany grobowca
obłożone są czarnym marmurem. Grobowiec powstał na zamówienie Františka
Arnošta Harracha.

w swoim rodzaju kompleks zabudowań budownictwa ludowego
6 Jedyny
znajdziemy w Jilemnicach na tzw. Ciekawskiej Uliczce (Zvědava ulička),

ok.
200 m od rynku i tyle samo od jilemnickiego pałacu. Domy pochodzą w większości
z czasów po roku 1788. Nazwę uliczka zawdzięcza ustawieniu poszczególnych
budynków, które – im dalej od rynku – wysunięte są w stosunku do swojego poprzednika
o jedną oś okienną w stronę ulicy. W ten sposób ulica stopniowo się zwęża i skręca, aby
ludzie, przebywając w domach, mogli zobaczyć wszystko, co działo się w mieście aż do
rynku. Każdy z domów ma ozdobnie wykonany drewniany szczyt – są to najbardziej
zdobne szczyty w Karkonoszach i ich Przedgórzu. Warta zwrócenia uwagi jest też ﬁgura
św. Jana Nepomucena, a w dolnej części uliczki zrębowa restauracja Šaldův statek.

ciekawe przykłady architektury
7 Inne
ludowej można znaleźć w Ponikli

–
dom nr 41 to gospodarstwo z roku 1813
z bogato zdobionym drewnianym szczytem
i długim balkonem. W Hornych Štěpanicach
stoi zaś dom nr 39 – parterowy dom zrębowy
z lisicami i długim drewnianym korytem,
w Mrklovie 23 szczytowa elewacja zrębowego
domu zwrócona jest w stronę sadu pełnego
ulów, nr 105 w Víchovej nad Jizerou ma szczyt
dzielony na cztery części i galerię z balustradą.

HUTA SZKŁA
i MINIBROWAR
NOVOSAD & SYN

HARRACHOV
Założona w 1712 roku najstarsza czynna huta szkła w Czechach
zaprasza do zwiedzania. Zwiedzanie hali produkcyjnej możliwe
jest codziennie od godz. 8:00 do 15:00. Częścią kompleksu huty jest
uzdrowisko piwne, mini browar z restauracją, muzeum szkła, sklep
ze szkłem i hotel.

www.sklarnaharrachov.cz
www.krkonose.eu
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zabytkami architektury są ratusze miast. Kamień węgielny pod budowę ratusza
9 Ważnymi
na Dolnym Rynku (Dolní náměstí) w Rokytnicach nad Jizerou położono w 1902 r. Dzisiejszy
Górny Rynek (Horní náměstí) w stylu karkonoskich domów wybudowano pod koniec 1998 r.
W 1994 r. rozpoczęto renowację Dolnego Rynku. Znajduje się tu jedenaście czteropiętrowych
domów z podcieniami. Nad Rynkiem Karkonosza (Krakonošovo náměstí) w Trutnovie dominuje
Stary Ratusz. Pierwotnie był to obiekt renesansowy autorstwa włoskiego budowniczego
Valmadiego z 1591 r. Dzisiejszy neogotycki kształt jest efektem przebudowy po katastrofalnym
pożarze miasta w 1861 r.

o
siedmiu
10 Dom
w centrum Vrchlabí

szczytach

na potoku Čertova strouha w pobliżu
11 Regulacje
Boudy u Bílého Labe niedaleko Szpindlerowego

jest najstarszym
obiektem należącym do oryginalnej
zabudowy miejskiej. Pochodzi z XVI wieku
i przypomina wiejską chałupę dostosowaną do
warunków mieszkania w mieście. Właścicielami
jest rodzina Schreierów. Dzisiejszy wygląd
domu jest efektem starań o maksymalne
wykorzystanie całej przestrzeni i jak największe
rozbudowanie domu. Ciekawa jest izba na
poddaszu, której obite deskami ściany i strop
zdobione są kolorowymi malowanymi paskami
z wzorami geometrycznymi i roślinnymi. Belki
i odrzwia przypominają czerwony marmur
kararyjski. Anonimowy autor starał się w zwykłej
chałupie stworzyć pomieszczenie zdobieniami
przypominające
komnatę
zamkową
we
vrchlabskim pałacu. Z oryginalnych siedmiu
szczytów zachowało się sześć.

Młyna to świadectwo umiejętności naszych
przodków. Po serii niszczycielskich powodzi pod
koniec XIX wieku w dorzeczu Łaby, Izery i Upy
przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę prace
regulacyjne. Przykład Čertovej strouhy, na której
mimo upływu ponad stu lat system progów zachował
się prawie kompletny i w pełni działający, jest
świadectwem wysokich umiejętności budowlanych
naszych przodków, którzy wysoki poziom osiągali
mimo bardzo skromnych środków. Wybudowano
43 poprzeczne i 194 wzdłużne kamienne progi. Z uwagi
na zaokrąglone kształty kamieni w korytach rzek,
co powodowało trudności w obróbce, około połowa
kamieni pochodziła z kamieniołomu stworzonego
w tym celu powyżej ujścia Červenego potoku.

• 12 mezonetowych pokoi
• restauracja z unikatowym leśnym tarasem
nad rzeką
• profesjonalna sala do gry w tenisa stołowego
• piwniczka winna z dobrymi winami
• wypożyczalnia dmuchanych kajaków

z ﬁgurą św. Jana
12 Most
Nepomucena we Vrchlabí
znajdziemy
niedaleko
polikliniki.
Jest
ciekawym
zabytkiem techniki. Jego historia
związana jest z historią miasta,
przez które prowadził ważny
szlak z Hornej Branny i Valteřic
w kierunku Lánova. Dzisiejszy
kształt most zyskał w 1856 roku,
a ﬁgura św. Jana Nepomucena
z 1709 r. została tu ulokowana po
wielkiej powodzi w 1897 r. Ostatnia
renowacja mostu przeprowadzona
została w 2012 r.

Rudník założono w roku
14 Browar
1813 w późnorenesansowym dworze
wybudowanym około 1600 r. Jego
złoty okres przypada na rok 1880, kiedy ﬁrmą
kierował J.A. Kluge, a kompleks rozrósł się do
poziomu nowoczesnego przedsiębiorstwa
przemysłowego. Kolejne piętra budynku
pochodzą z 1891 r. Na elewacji frontowej
znajduje się czytelna dotąd nazwa ﬁrmy.
W 1895 roku przeprowadzono kolejne prace
modernizacyjne (pojawiły się maszyny parowe,
turbina i oświetlenie elektryczne całego obiektu),
w latach 30. XX wieku dobudowano nowe części
budynku. Browar przestał działać w 1951 r.
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regulacje zobaczyć
13 Podobne
można na Białej Łabie powyżej
ujścia Čertovej strouhy na
niedalekim Červenym potoku, na
potoku Kamenice w Harrachovie, na
Modrym i Růžovym potoku w Pecu
pod Śnieżką oraz na Černohorskim
potoku w Jańskich Łaźniach. Na uwagę
zasługują także liczne drobne obiekty
na wielu karkonoskich potokach.

miejscu dzisiejszego białego żelbetowego mostu,
15 Wcharakterystycznego
punktu Szpindlerowego Młyna,
od 1829 r. stał drewniany most z masywnym drewnianym
ﬁlarem pośrodku. Został on zerwany podczas katastrofalnej powodzi
w 1897 roku, która zniszczyła też część drogi z Vrchlabí i stała się
powodem przeprowadzenia zakrojonych na szeroką skalę regulacji na
Łabie w centrum Szpindlerowego Młyna oraz całym dorzeczu, w tym
do wybudowania zapór. Nowy żelbetowy most jednołukowy powstał
w 1911 r. Wykorzystano konstrukcję mostową opracowaną przez
urodzonego w Berounie Fritza Empergera (1862–1942), znanego
teoretyka betonu, profesora politechniki wiedeńskiej i założyciela
specjalistycznego czasopisma „Beton und Eisen”. Chroniony jako
zabytek Biały Most jest częścią deptaka i symbolem miasta.

Zbiornik wodny na górnej Łabie na południowym skraju Szpindlerowego Młyna wybudowała w latach
1910–1916 wiedeńska ﬁrma Reidlich und Berger z przeznaczeniem na ochronę przeciwpowodziową. Zapora
o wysokości 41,5 m wzniesiona jest z kamienia. Części nadziemne są ozdobione w duchu romantyzmu.

Pierwsze
wzmianki
o
produkcji
papieru
u podnóża Karkonoszy
pochodzą z XVI wieku. Wybudowane
w 1835 roku przez braci Kesslingów
zakłady papiernicze w miejscowości
Hostinné nazywane były Łabskim
Młynem. Powstały w efekcie
przebudowy pałacu i okolicznych
budynków.
Produkcja
papieru
uzależniona
była
od
czystej
i szybko płynącej wody górskich
rzek. Obok obróbki lnu stała się
najbardziej typową gałęzią produkcji
w Karkonoszach. W zakładach
zainstalowano drugą w Czechach
maszynę papierniczą. Na jednym
z budynków znajduje się tablica
pamiątkowa poświęcona K. Klíčowi,
wynalazcy druku wklęsłego.
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Z materiałów: D. Palátkové, Bohdana Šedy, Radko Táslera.

www.prumyslovepamatky.cz

Dolní Dvůr
…u nas Was bawi świat

Animacje
dla całej ro
dziny
GR ATIS

APLIKACJA
DLA
ANDROIDA

· W sezonie letnim dobra baza wypadowa dla
wycieczek pieszych i rowerowych.

APLIKACJA
DLA
ANDROIDA

· Małych gości ucieszy plac zabaw.
· Leżąca w sercu Karkonoszy malownicza
górska wieś z rodzinną atmosferą.
· We wsi Dolní Dvůr można przeżyć 5 pór roku!
Carillon w kościele św. Józefa w zależności od pory roku
gra inne melodie, a na Boże Narodzenie dodatkowo
jeszcze kolędy.
· Szeroka oferta usług noclegowych.
· W sezonie zimowym tutejsze dwa ośrodki
narciarskie oferują kompleksowe usługi –
przygotowane i sztucznie naśnieżane
narciarskie trasy zjazdowe, jazdy nocą,
szkółka narciarska, wypożyczalnia nart
i snowboardów.

www.dolnidvur.cz
www.krkonose.eu

carillon w kościele we wsi
18 Unikatowy
Dolní Dvůr pochodzi z zakładu pani
Dytrychovej. Poświęcono go w 1995
r. Dzwony usłyszeć można codzienne o godz.
10:00 i 17:00, w sobotę i niedzielę zawsze o
godz. 10:00, 12:00 i 17:00. Na każdą porę roku
carillon ma przygotowane różne melodie,
w okresie Bożego Narodzenia jeszcze kilka
dodatkowych.

Wygodne noclegi w górach

Świetny rodzinny urlop

Przyjemne wellness
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sierpniu 2008 roku na szczycie Śnieżki otwarto najwyżej położony czeski urząd
19 Wpocztowy.
Turyści mogą nadać tu przesyłkę listową, kupić znaczki pocztowe, a także
schronić się w razie złej pogody. Nowoczesny urząd pocztowy jest zbudowany z kilku
tysięcy drewnianych elementów, szczytu Śnieżki dotyka jednak tylko dwunastoma stalowymi
stopami. Szklane taﬂe skrywają sterowane hydraulicznie drewniane okiennice. W zależności
od ustawienia przeszklony obiekt poczty w jednej chwili można zmienić w pokryte drewnem
górskie schronisko.

Strona 13

Komfortowo na
najwyższą czeską górę
W Pecu pod Śnieżką działalność rozpoczęła
nowa kabinowa kolejka linowa na Śnieżkę.
Wygodnie, z prędkością 5 m/s w ciągu
6 minut przewiezie nas na stację pośrednią na
Růžovej horze (1334 m n.p.m.), a po kolejnych
14 minutach znajdziemy się na Śnieżce (na
wysokości 1594 m n.p.m.). Dolny odcinek
ma 1747 metrów, a górny 1969 metrów
z różnicą wysokości na dolnym odcinku tylko
508 metrów, na górnym 252 metry.

20 W dolinie Obří důl w podziemiach Śnieżki

w latach
1952 – 1959 w kopalni Kovárna prowadzono prace
wydobywcze. Powstało prawie 7 kilometrów korytarzy
i chodników. Od roku 1988 badaniem podziemi w dolinie Obří
důl zajmuje się towarzystwo speleologiczne Česká speleologická
společnost Albeřice, które stopniowo udostępnia turystom
wnętrze Śnieżki. Można je jednak zwiedzać tylko z przewodnikiem!
Z centrum Pecu pod Śnieżką idzie się tu ok. półtorej godziny.
W podziemia dobrze wziąć cieplejsze ubrania. Do środka
wpuszczeni zostaniemy po warunkiem posiadania odpowiedniego
obuwia oraz ukończenia 12. roku życia. Trasa ma długość 250
metrów; poradzi sobie na niej każdy przeciętny turysta, miejscami
jednak należy liczyć się z niskim proﬁlem sztolni, stromymi
schodami i koniecznością spoglądania w dół z dużej wysokości.
Zaskakujące, jak ogromne przestrzenie wykute w skale pozostawili
po sobie górnicy wydobywający tu kiedyś żelazo, arsen i miedź.
Zwiedzać można w piątek, sobotę i niedzielę po uprzednim
zakupieniu biletów w ośrodku informacji Veselý výlet w centrum
Pecu pod Śnieżką. Radzimy zarezerwować sobie termin.

21 Urządzenia tłoczące wodę na Śnieżkę

Dzięki nowej kolejce turyści nie muszą już
iść pieszo pod górę do dolnej stacji. Kolejka
jest
nadal
dwuodcinkowa,
ale dolny odcinek jest
o kilkadziesiąt
ąt metrów
dłuższy – pokonuje
nuje Úpę.
Na pierwszy rzut
oka widać różnicę
nicę
–
zamiast
st
pierwotnych
krzesełek typu
pu
kanapowego wsiada
się do czteroosobowych
obowych
kabinek. Nie trzeba też
już przesiadać się na Růžovej
horze. Kabinki kolejki przejeżdżają
przez oba odcinki.
dcinki. Choć turyści
o wiele szybciej
ciej mogą dotrzeć
z Pecu na Růžovą
ůžovą horę czy
Śnieżkę, bo prędkość
rędkość jazdy
wzrosła dwukrotnie,
krotnie, to
z uwagi na wymagania
Karkonoskiego Parku

Rozkoszuj się widokiem gór
Zapraszamy na wieżę widokową Hnědý vrch
koło Pecu pod Śnieżką. Rozciągają się z niej
przepiękne widoki między innymi na trzy
najwyższe góry Czech – Luční horę, Studniční
horę i Śnieżkę, a także na Růžovą horę,
Pěnkavčí vrch w Velkiej Úpie, Javor i rozległe,
płaskie masywy Světlej i Černej Hory. W
ładną pogodę zobaczyć można Góry Orlickie

i Jesioniki z najbardziej znaną górą Pradziad.
Prace zmierzające do budowy wieży widokowej
rozpoczęto na początku 2007 roku, wieżę
otwarto 1 lipca 2009 r. Jest to pionowa drewniana
konstrukcja z metalowymi elementami, leżąca
na wysokości 1207 metrów nad poziomem
morza. Ma 31 metrów i 138 schodów. Wejście na
wieżę jest nieodpłatne.

W
pobliżu
karkonoskich
Albeřic
wydobywano w przeszłości wapień, który
trzeba było przetworzyć. Dlatego oprócz
kamieniołomów powstawały też wapienniki.
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Muzeum Vápenka (dosłownie: Wapiennik)
w Hornych Albeřicach powstało w służącym
do wypalania wapna jednokomorowym piecu
z 1836 roku. Znajdziemy je przy drodze na
Lysečinske Boudy. Dawny piec został zachowany,
a w jego ośmiobocznej wieży znajduje się dziś
muzeum, dokumentujące życie mieszkańców
doliny, w której od XIV wieku leżą Albeřice. Na
pierwszy rzut oka zwyczajne historie zwyczajnych
ludzi przypominają o skomplikowanych dziejach
tego regionu. Klucz od muzeum można
wypożyczyć w centrum informacyjnym Veselý
výlet w Hornym Maršovie.

Důl

przypomina
o wydobyciu węgla kamiennego
w dawnej kopalni. Teren kopalni Jan Šverma to
ostatni zachowany zabytek przypominający
o głębinowym górnictwie węgla kamiennego
we wschodnich Czechach, którego początki
datowane są na XVI wiek. Kompleksy budowli
szybów wydobywczych Jan i Julie mają status
zabytku kultury RCz. W maszynowniach
i budowlach nad szybami powstała stała
wystawa prezentująca ruch kopalnianych
pojazdów. Zobaczyć można wystawę
starych map kopalnianych, znaleziska
paleontologiczne i fotograﬁe.

Wybudowanie wieży widokowej na Hnědym
vrchu było częścią projektu „Poprawa
dostępności i rozbudowa infrastruktury
towarzyszącej ośrodka turystycznego Pec
pod Śnieżką”, na który gmina pozyskała
dotację w wysokości 57 milionów koron
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Północny Wschód.

Regionalny
Program
Operacyjny
Północny
Wschód
wsparł
kolejnych
170 projektów ukierunkowanych na rozwój turystyki na terenie regionu libereckiego,
kralowohradeckiego i pardubickiego.

często błędnie opisuje się jako taran
hydrauliczny, w rzeczywistości chodzi jednak
o turbinę Peltona. Jest to ciekawy zabytek techniki, a na
swój sposób także przykład odkrywanych dziś na nowo
„alternatywnych” źródeł energii. Zasada jest prosta:
energia wody w naturalny sposób płynącej z góry
napędza maszynę, która pompuje część tej wody pod
górę. Działające aż do 1957 r. urządzenie oraz wodociąg
na Śnieżkę wybudowano w roku 1912. Do tego czasu
wodę – podobnie jak pozostałe towary – wnoszono na
górę przy pomocy zakładanych na plecy nosideł.

górniczy kopalni
22 Skansen
Jan Šverma w Žacléřu

Narodowego dotyczące maksymalnej
przepustowości (250 osób na godzinę)
kabiny rozmieszczone są
daleko od siebie. Sam przejazd
jest bardziej komfortowy, bo
kabina lepiej chroni przed
wiatrem i innymi kaprysami
pogody. Przejazd z Pecu pod
Śnieżką na sam szczyt kosztuje
210 koron, bilet tam i z powrotem
390 koron.
Przebudowa kolejki linowej
na Śnieżkę wsparta została
239
milionami
koron
z
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Północny Wschód.

zabytkowym domu nr 107 w Svobodzie nad Úpou znajdowała się
23 Wpiekarnia
rodziny Etrichów. Ich potomek skonstruował samolot Taube
(„Gołąb”), na bazie którego potem powstały samoloty typu Heinkel.
Największy rozkwit wsi nastąpił w XIX wieku, kiedy wybudowano tu papiernię. Dzięki
zakładom miejscowość stała się znana na całym świecie. Produkowano tu i eksportowano
pierwszy w Europie Środkowej papier do papierosów. W październiku 1580 r. Svoboda nad
Úpou otrzymała od cesarza Rudolfa II prawa miejskie.

ścieralni drewna
25 Kompleks
Dixa
w
miejscowości
Temný Důl nad rzeką Úpą
w
północno-zachodniej
części
Hornego Maršova. Główny budynek
zakładów
ma
trzy
skrzydła.
Wybudowany jest z obrobionych
kamiennych ciosów (gnejsowych),
okna i drzwi obramowane są cegłami.
Do zakładów należy też wysoki
ośmioboczny komin i dawny kanał
roboczy napędzający maszyny. Od
1996 roku ścieralnia drewna jest
zabytkiem kultury.

Konstrukcja mostowa jednołukowa w Dolnych Lysečinach. Most
zbudowany jest z płaskich miejscowych kamieni. W górskich
i podgórskich rejonach często wykorzystywano konstrukcje
mostowe z górnym łukiem i zawieszoną częścią jezdną, ewentualny
dolny łuk lub ﬁlar mostu mógłby zostać bowiem uszkodzony przez
wodę pośniegową lub powódź. Mosty z podobną konstrukcją można
w Karkonoszach zobaczyć jeszcze w Hostinném na rzece Čista
i w Mladych Bukach na Upie. W Dolnej Sytovej znajduje się ciekawy most
na Izerze. Pochodzi z 1910 r. Jest to najstarszy żelbetowy most w kraju.
Składa się z jednego łuku, a uwagę przyciąga ozdobna poręcz. Fasadę
mostu z każdej strony dodatkowo zdobi dwa razy po sześć nisz.
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chodnik
27 Kamienny
po renowacji
Część
tzw.
Bursztynowego
Szlaku
została
odnowiona
z
wykorzystaniem
dawnej
techniki
układania
kamieni
na sztorc. Jest to przez wieki
sprawdzona metoda budowy dróg
zapewniająca niezwykłą trwałość,
odporność na obciążenia i wpływ
pogody. Chodnik prowadzi spod
schroniska Luční bouda do
Karpacza.

ścieżka edukacyjna Berghaus
28 Górnicza
znajduje się na terenie gminy Černý

MUZEUM PODZIEMI KARKONOSZY
stała wystawa w suterenie ratusza
czynne: środa – sobota godz. 13.00 – 16.30

Důl u zbiegu Stříbrnego potoku
i Shnilej vody. Trasa ma dziesięć przystanków.
Jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie do
dnia dzisiejszego zachowały się pamiątki po
najstarszym wydobyciu na tych terenach.
Znajdziemy je około 2 km od centrum miasteczka
Černý Důl. Ścieżka na dziesięciu przystankach
zapoznaje turystów z pozostałościami po starych
kopalniach, wyjaśnia także sposoby prowadzenia
prac górniczych w okresie średniowiecza. Dzięki
planom i fotograﬁom zajrzeć można w głąb
podziemi i zapoznać się z geologią Karkonoszy.

ŚCIEŻKI TURYSTYCZNE ČERNÝ DŮL
Górnicza ścieżka edukacyjna Berghaus
Ścieżka wapiennicza i Ścieżka wokół
kamieniołomu
Ścieżka śladem św. Barbary

Ciężka do przeoczenia budowla stacji przekaźnikowej nad Śnieżnymi Kotłami stoi
po polskiej stronie gór nad dwoma najlepiej ukształtowanymi kotłami lodowcowymi
w Karkonoszach na wysokości 1490 m n.p.m. Pionowe ściany Śnieżnych Kotłów mają
do 200 metrów wysokości. To wyjątkowe miejsce ze wspaniałym punktem widokowym na śląską
stronę gór od początków turystyki było popularnym celem wycieczek. W 1837 roku wybudowano tu
pierwsze w Sudetach schronisko przeznaczone wyłącznie do celów turystycznych – mały drewniany
budynek z miejscami dla dwóch osób. W 1860 r. na grani Kotłów stało już kamienne schronisko
z restauracją i miejscami noclegowymi. W latach 1896–97 nad Wielkim Śnieżnym Kotłem wybudowano
czteropiętrowy hotel Schneegrubenbaude, którego właścicielami był ród Schaffgotschów. Nowy
budynek był nietypowy dla Karkonoszy, wyróżniał się zwłaszcza wysoką wieżą widokową. Dzięki
temu stał się charakterystycznym punktem gór. W 1940 roku hotel przejęło Luftwaffe i przekształciło
w ośrodek wypoczynkowy dla swoich żołnierzy. W 1944 r. od strony południowej przybudowano
stację radiolokacyjną, której pozostałości są widoczne do dnia dzisiejszego. W 1945 r. schronisko
przejęło Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, a z uwagi na podobieństwo do krakowskiej siedziby
królów zaczęto nazywać je Wawelem. W Czechach nazwa ta funkcjonuje do dziś. W 1960 r. w wieży
widokowej umieszczono stację przekaźnikową, co miało umożliwić transmisję Olimpiady w Rzymie.
Od tego czasu obiekt przestał pełnić funkcję schroniska i nie jest dostępny dla turystów.
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AUTOKEMP ČISTÁ V KRKONOŠÍCH
Camping, naturalne kąpielisko z trawiastą plażą,
restauracja pod gołym niebem i boisko sportowe
PRZEZ CAŁY ROK ORGANIZUJEMY
TRADYCYJNE IMPREZY KULTURALNE
I SPORTOWE

Sezon na Karkonosze
 Miejsce na Twoją reklamę!

www.krkonose.eu

www.krkonose.eu
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Sukcesy projektu czeskiego
Karkonoskiego Parku Narodowego
i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Via Fabrilis – szlak tradycji
rzemieślniczych

Via Fabrilis – projekt poświęcony zachowaniu oraz prezentacji dziedzictwa kultury ludowej
i mieszczańskiej w zakresie rzemiosła na terenie Karkonoszy Zachodnich i Środkowych a także
ich przedgórza po stronie czeskiej i polskiej – znalazł się wśród dwudziestu najlepszych projektów
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007–2013.

i Szklarskiej Porębie, Jeleniej Górze, Lubomierzu, Wleniu, Lwówku Śląskim – po polskiej stronie granicy.
Projekt obejmował działania wiodące do zachowania tradycji rękodzieła i rzemiosła. Ich częścią było na
przykład wybudowanie repliki czwartego z zespołu domów podcieniowych na placu Náměstí Míru we
Vrchlabí oraz częściowy remont zabytkowego obiektu w Bolesławcu.

Celem projektu było stworzenie ciekawej dla turystów trasy łączącej miasta Vrchlabí i Bolesławiec
z przystankami w muzeach, stałych wystawach i dostępnych dla turystów pracowniach rzemieślniczych
w Jilemnicach, Ponikli, Vysokim nad Jizerou, Pasekach nad Jizerou, Harrachovie – po czeskiej stronie

Projekt Via Fabrilis zdobył kilka nagród. W 2009 r. współpracę Muzeum Karkonoskiego i Muzeum Ceramiki
docenił Euroregion Nysa, przyznając I miejsce za najlepszy projekt w kategorii Kultura. Również po polskiej
stronie inicjatywa doczekała się uznania i w roku 2013 wliczona została w poczet siedmiu cudów funduszy
europejskich pod hasłem „Polska pięknieje”.

Muzeum Miejskie w Bolesławcu
powstało w 1908 r. Pod koniec
drugiej wojny światowej zbiory zostały
rozproszone, ostał się tylko budynek. Po
wojnie muzeum ponownie rozpoczęło
działalność pod koniec 1953 r., realizując
wystawy przygotowywane przez ówczesne
Muzeum Śląskie (dziś Muzeum Narodowe)
we Wrocławiu. Po renowacji w 1967 r. ponownie otwarte zostało jako Muzeum
Ceramiki. O wyborze tej specjalizacji zdecydowały tradycje rzemieślnicze
Bolesławca – miasta, które z dawien dawna słynęło z produkcji wysokiej
jakości kamionki.
1

Przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
we Lwówku Śląskim działa placówka muzealnohistoryczna. Oferuje stałe wystawy we wnętrzach
wczesnorenesansowego ratusza, którego budową kierował
Wendel Rosskopf, jeden z najlepszych renesansowych architektów
w tej części Europy. W poszczególnych salach przedstawione
są zbiory tematycznie związane z historią, tradycjami
i dziedzictwem kulturowym miasta. Grupa eksponatów przybliża
historię tutejszego wydobycia złota. Niska wydajność rudy była
jednak powodem zakończenia wydobycia tego cennego kruszcu;
zastąpione zostało ono rozkwitem sukiennictwa, tkactwa, a także
pozyskiwaniem i obróbką kamienia budowlanego.
2

Pokrótce
przedstawimy
przystanki trasy.
1

Lubomierz – Muzeum Kargula i Pawlaka
znajduje się w pochodzącym z XVI wieku
Domu Płóciennika, będącym świadectwem
tkackich i jedwabniczych tradycji miasta,
którego początki sięgają XII wieku. Na rozwój
i charakter Lubomierza ogromny wpływ miało
założenie klasztoru sióstr benedyktynek
i przypisanie okolicznych terenów klasztorowi.
Siedziba klasztoru, która już od 1291 r. miała
prawa miejskie, była jego głównym źródłem dochodu aż do kasacji zakonu
w 1810 r. Przypomina o tym najcenniejszy zabytek miasta – monumentalny
kompleks klasztorny, którego częścią jest jedna z barokowych pereł Śląska
– kościół św. Maternusa.

Wleń jest jednym z najstarszych miast
Dolnego Śląska. Prawa miejskie zyskał
w I połowie XIII wieku. Jego założenie
związane jest z niedalekim zamkiem,
wzmiankowanym już w XI wieku. Osada żywo
rozwijała się do końca XVI wieku, będąc ważnym
ośrodkiem handlu. Miała przywilej handlowania
solą, a od 1501 roku także prawo organizowania
targów gołębi. O tym ostatnim przypomina stojący na rynku pomnik gołębiarki.
Nowsza historia niezbyt łagodnie obeszła się z miasteczkiem. Podczas wojny
trzydziestoletniej zostało zniszczone, zrujnowano także średniowieczny zamek.
Miasto zaczęło ponownie odżywać dopiero w XIX wieku.

3

4

2

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
w Szklarskiej Porębie otwarto w 1995 roku.
Muzeum mieści się w zabytkowym domu,
który od 1890 r. należał do braci Hauptmannów.
Charyzma tych wybitnych literatów spowodowała,
że wokół ich domu zgromadziła się aktywna
kolonia artystów, która po 1922 r. przybrała kształt
Stowarzyszenia Artystów Świętego Łukasza. Stała
wystawa muzealna przybliża zarówno postaci
właścicieli willi, jak i zagadnienia życia artystycznego miejscowości czasów przedi powojennych. Częścią muzeum jest też wystawa wyrobów szklanych, powstałych
w przeszłości w Szklarskiej Porębie.
6

Budynek Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej
Górze przybliża historię oraz dziedzictwo
kulturowe i artystyczne regionu. Częścią
etnograﬁcznych zbiorów są zabytki związane
z obróbką włókien i tkactwem. Zobaczyć można
warsztaty tkackie, kołowrotki, międlice, nicielnice,
przęślice, motowidła, szczotki do lnu, klocki do
drukowania płócien, łokcie. Zbiory dokumentują
dawne techniki płóciennictwa i tkactwa na Dolnym
Śląsku. Są świadectwem bogatych tradycji Jeleniej
Góry. Od połowy XVI w. miasto intensywnie rozwijało
się jako ośrodek wytwarzania lnianych woali, sprzedawanych w Europie
i Ameryce, co stało się źródłem jego bogactwa i źródłem zamożności jego
mieszkańców.
5

7a

5
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części produkcyjnej zakładu, a więc całego cyklu
ręcznej produkcji szkła, włącznie z funkcjonującą do
dziś – napędzaną transmisjami i turbiną wodną –
szliﬁernią z roku 1895 objętą ochroną jako zabytek
techniki wpisany na listę zabytków UNESCO. Z historią
i współczesnością huty można zapoznać się, oglądając dawne fotograﬁe, narzędzia
hutnicze, a przede wszystkim zbiory poświęcone rozwojowi stylów i technologii
harrachowskiego szkła. Muzeum Szkła znajduje się w domu mistrzów szklarskich,
wybudowanym w 1737 r. Na terenie huty odwiedzić można sklep ze szkłem, mini
browar z restauracją oraz uzdrowisko piwne, gdzie można zażywać kąpieli w piwie.

Budynek Muzeum Karkonoskiego –
Muzeum Patriotów z Rubieży w Pasekach
nad Izerą mieści się w budynku byłej plebanii

w sąsiedztwie pochodzącego z końca XVIII
wieku kościoła św. Wacława. Oprócz wystawy
krajoznawczej poświęconej wsi Paseky nad Izerą
i najbliższej okolicy, muzeum umożliwia zapoznanie
się z warsztatem tokarskim z kompletnym
wyposażeniem z końca XIX wieku, oferuje pokazy tkania na krosnach, nizania
koralików i stałą wystawę poświęconą karkonoskiej szkole lutniczej.

Prywatne muzeum państwa Pičmanów
w Ponikli znajduje się w górnej części gminy,
niedaleko kościoła i cmentarza. Pierwszą
ekspozycję udostępniono zwiedzającym w 1999 r.
w starej stodole wybudowanej w konstrukcji
zrębowej. Nowa część w przybudówce zaczęła
funkcjonować w 2004 r. Oprócz przykładów
tradycyjnej produkcji rolnej, rzemieślniczej oraz
rękodzielniczej, wystawa przedstawia przykłady
starych materiałów odzieżowych i dekoracyjnych
oraz różne techniki ich powstawania i zdobienia,
można też zajrzeć do kącika dziecięcego ze starymi
zabawkami, do małego gościńca, salonu mody
z epoki i obejrzeć inne ciekawostki.
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www.viafabrilis.eu

Warsztaty
twórcze
ﬁrmy
Rautis
w Ponikli oraz sklep. Firma powstała
w 1995 r., nawiązując do tradycji tworzenia ozdób
bożonarodzeniowych z 1902 roku. Na terenie
dawnych zakładów Horna dzisiejsi właściciele
rozwijają stare technologie i poszerzają dawny
asortyment o nowe wyroby. W ostatnich latach
ﬁrmę udostępnia się do zwiedzania. Turyści mogą
wypróbować swe możliwości i fantazję przy
samodzielnym wykonywaniu świątecznych ozdób
w funkcjonującym przy zakładzie warsztacie
twórczym.
10b

10a

Ekspozycja Šindelka w Harrachowie
znajduje się w zbudowanym z granitu
zabytkowym budynku dawnej gonciarni. Od
początków XIX wieku aż do roku 1934 w budynku
wytwarzano gonty, stąd jego nazwa („šindel” to
po czesku „gont”). Ulokowana na parterze stała
wystawa poświęcona jest tematyce leśnej, od
zrywki drzew rozpoczynając, poprzez transport
pni w pobliże dróg i ich przewóz do dalszej obróbki, odnową lasu i opieką nad nim
kończąc. Na piętrze budynku umieszczona jest wystawa poświęcona myślistwu od
jego początków po czasy współczesne. Można tu poznać tradycje, zwierzynę łowną,
broń i psy myśliwskie, motywy łowieckie w sztuce i w życiu codziennym.
7b

Huta szkła na Nowym Świecie
w Harrachowie powstała w latach 1711–
1712. Zwiedzającym umożliwiono obejrzenie

8

4
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Stała wystawa muzeum w miejscowości
Vysoké nad Izerą dysponuje bogatymi

zbiorami poświęconymi m.in. tutejszemu życiu
kulturalnemu, głównie teatrowi amatorskiemu,
który może pochwalić się najdłużej nieprzerwanie
trwającymi tradycjami w Czechach. Można zapoznać
się ze średniowieczną i wczesnonowożytną
historią dóbr wokół zamków Nístějka i Navarov,
średniowiecznym szklarstwem, nowożytną historią północnej części dominium Semily
i vysockiego okręgu sądowego, a także produkcją rolną i rzemieślniczą, meblami
i odzieżą z XIX i początków XX wieku, zwyczajami, rozwojem produkcji i używania nart
w rejonie Vysokego. W galerii obrazów, usytuowanej na poddaszu, demonstrowane są
dzieła artystów, związanych z miejscowością oraz zainspirowanych nią i okolicą.

M u z e u m
Karkonoskie
w
Jilemnicach
założono w 1891 r. w
związku z pierwszymi
przygotowaniami
do
Etnograﬁcznej
W y s t a w y
Czechosłowackiej w Pradze. Od 1953 roku ma
swoją siedzibę w byłym pałacu hrabiowskiego rodu
Harrachów. Muzeum koncentruje się przede wszystkim
na historii i etnograﬁi Karkonoszy Zachodnich,
początkach i rozwoju czeskiego narciarstwa, oraz –
w części galeryjnej – na dziełach Františka Kavána
(1866–1941). Wystawa nazwana „Na białym torze”
zapoznaje z historią czeskiego narciarstwa aż do 1938 r. Od
1979 roku muzeum jest częścią Muzeum Karkonoskiego
czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego (KRNAP).
Od pierwszego stycznia 2013 r. prowadzone jest wspólnie
przez Miasto Jilemnice i KRNAP.
11

Zabytkowe mieszczańskie domy z podcieniami we
Vrchlabí zawierają wystawy Muzeum Karkonoskiego
czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego (KRNAP). Swoją
siedzibę ma tu także ośrodek informacji Parku. Domy w XVI i XVIII
wieku były mieszkaniami, warsztatami i sklepami vrchlabskich
mieszczan. Prawdopodobnie najstarszy z domów, oznaczony
nr 222, datowany jest na 1623 rok. Trzy odrestaurowano pod
koniec lat 70. XX wieku, czwarty, ze szczytem w konstrukcji
szachulcowej, wyburzony w 1957 r., w 2010 roku zastąpiła
replika. Wystawy poświęcone są karkonoskiemu szkłu i produkcji
zegarów, malarstwu na szkle, szopkarstwu, snycerstwu
i produkcji ﬁgurek Karkonosza. Kiedyś typowe rzemiosła
dokumentują wyposażone
w odpowiednie narzędzia
i
sprzęty
warsztaty:
stolarski, szewski, siodlarski
i koszykarski. Obejrzeć
można także powstałe
w nich wyroby.
12

Od stycznia 2013 roku realizowany jest projekt Via fabrilis II – szlak tradycji rzemieślniczych, nawiązujący do udanego czesko-polskiego projektu Muzeum Karkonoskiego KRNAP we Vrchlabí i Muzeum
Ceramiki w Bolesławcu, zakończonego w 2010 r.
Oprócz istniejących 15 przystanków po obu stronach Karkonoszy zaplanowanych jest kolejnych jedenaście – osiem w Polsce i trzy w Czechach. W ciągu dwóch lat turystom, mieszkańcom i innym
zainteresowanym osobom zaoferowanych zostanie wiele działań dotyczących tradycji rzemieślniczych. Wiele imprez odbędzie się w ogrodzie na zapleczu czterech zabytkowych domów na placu Náměstí
Míru we Vrchlabí, dlatego częścią projektu jest także jego rewitalizacja części ogrodowej. www.viafabrilis.eu

www.krkonose.eu
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Wężowy punkt widokowy
w Rudníku w Karkonoszach
Zygzakowata, mierząca niecały
kilometr „Wężowa ścieżka” („Hadí
stezka”), stromo wznosząca się
spod urzędu gminy w Rudníku na
Soví vrch, umożliwia podziwianie
pięknych widoków na tę część
gminy oraz przyległe
podnóże Černej hory. Po
drodze znajdziemy ręcznie
rzeźbione ławeczki, na
których można odpocząć.
Z punktu widokowego
na końcu ścieżki, również
zwanego
„wężowym”
(„Hadí vyhlídka”, 478 m
n.p.m.), można iść dalej
albo w kierunku na RudníkLeopoldov albo w kierunku
Červenej výšiny, skąd
prowadzi niebieski szlak
do miejscowości Hostinné

lub przez Vlčice do Trutnova. Stary chodnik, zwany
Wężową ścieżką, został odnowiony przez grupę
lokalnych entuzjastów dzięki wsparciu gminy Rudník
w 2013 r.
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WITAMY NA PRZEDGÓRZU

Karkonoskie przedgórze – Podkrkonoší – to południowa część regionu. Jest to obszar o stosunkowo przyjaznym klimacie.
Na południowych stokach grzbietów Chlumów uprawiane są owoce. Chlumy są też źródłem wysokiej jakości piaskowca, co
w połączeniu z kunsztem miejscowych rzeźbiarzy i kamieniarzy doprowadziło do wzniesienia wielu kamiennych budowli –
kościołów, pałaców, dworów obronnych, zamków, zabytków techniki i drobnych piaskowcowych krzyży i rzeźb. W efekcie
powstał piękny, niepowtarzalny krajobraz. Podkrkonoší poprzecinane jest gęstą siecią tras rowerowych i szlaków pieszych.
Różnorodny krajobraz o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu umożliwia zarówno aktywne spędzanie czasu wolnego, jak
i spokojny relaks dla rodzin z dziećmi, seniorów i in.

www.rudnik.cz

CZEGO
NIE WOLNO
POMINĄĆ

www.podkrkonosi.eu
Dvůr Králové nad Labem

Punkt widokowy U Křížku w Rudníku
Z uwagi na wspaniałe panoramy Karkonoszy
i ich przedgórza jednym z najpiękniejszych
miejsc Rudníka jest punkt widokowy zwany
„U Křížku” – „Pod krzyżykiem” – na wzgórzu
Pastvina (502 m n.p.m.). Nazwa pochodzi
od kamiennego krzyża z XIX wieku, który
w 2013 r. odnowiło stowarzyszenie TJ –
Ski Rudník przy wsparciu fundacji Nadace
Via, mieszkańców, gminy Rudník i byłych
mieszkańców
niemieckich.
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Zabytkowe miasto rozciąga się na obu brzegach
Łaby w górnym jej biegu. Do największych atrakcji
miejscowości należy ogród zoologiczny, krzywa
wieża Šindelářská věž, kościół św. Jana Chrzciciela
z grobowcem, w którym znaleziony został Rękopis
królowodworski (XIX-wieczna mistyﬁkacja udająca
rękopis z XIII wieku opisujący najstarsze dzieje
Czech) oraz secesyjne kąpielisko –
Tyršovo
koupaliště. Co roku odbywa się tu wiele imprez
kulturalnych i sportowych. Do najważniejszych
należą Dni R. A. Dvorskiego, zawody Královédvorský
okruh oraz jarmark Svatováclavské posvícení.

prowadzi droga spod urzędu gminy, w zimie
skorzystać można z oznakowanej narciarskiej
trasy biegowej. Na miejscu znajdziemy
także zadaszone miejsce przeznaczone do
odpoczynku, miejsce na ognisko i tablicę
informacyjną z tutejszą legendą.

www.dvurkralove.cz

www.rudnik.cz

Hořice
Dzięki bogatym zbiorom rzeźb nazywane są
„miastem kamiennego piękna” lub „czeskimi
Atenami”. Z wież widokowych Hořický chlum
oraz Masarykova věž samostatnosti („Wieża
niepodległości Masaryka”) rozciągają się wspaniałe
widoki na przedgórze Karkonoszy. Kąpielisko
Dachova należy do najpiękniejszych w Czechach.
Oprócz twórczości artystycznej długie tradycje
ma tu wypiekanie słodkich rurek z kremem,
produkcja chustek do nosa oraz legendarne zawody
motocyklowe. www.horice.org

Kuks

TA NASZA MANIA CIESZY SIĘ Z PRANIA
Czy wkładając pranie do pralki myślimy
o naszych przodkach? Pewno niektórzy
z nas tak, niektórzy nie. Warto jednak
o przodkach pamiętać, bo dzięki temu
docenimy to, z jaką łatwością możemy
dziś prać. Wystarczy przycisnąć guzik i po
chwili wszystko gotowe – wyprane, wyżęte,
a czasem też wysuszone…

www.kuks.cz

Trutnov
Lázně Bělohrad
Malownicze miasteczko leżące w dolinie rzeki Javorki
jest znane dzięki uzdrowisku borowinowemu. Do
najważniejszych zabytków należą Fričovo muzeum,
muzeum Památník K. V. Raise oraz kościół św. Piotra
i Pawła na oddalonym szczycie wzgórza Byšičky.

www.lazne-belohrad.cz

Jest niczym wschodnia brama wiodąca
w Karkonosze. Turystów zapraszamy do „Galerii
draka” („Galeria smoka”), a zarówno małym, jak
i dużym gościom z pewnością spodoba się wizyta
w Muzeum tkactwa w Domu pod Jesionem
(Tkalcovské muzeum, Dům pod jasanem)
w Trutnovie-Voletinach. Wiele nauczyć się też
można, odwiedzając warowny bunkier Stachelberg.

www.ictrutnov.cz

Miletín
Urodził się tu pisarz i poeta Karel Jaromír Erben,
w którego rodzinnym domu znajduje się izba
pamięci. W pałacu znajdziemy Muzeum Czeskiego
Teatru Amatorskiego. Ciekawie zwiedza się
podziemia miasta ze studnią. Długoletnie tradycje
ma produkcja pierniczków zwanych „miletínskimi
modlitewniczkami”. www.miletin.cz

ZOO Dvůr Králové
W ogrodzie zoologicznym zobaczyć można
afrykańskie słonie, rzadkie nosorożce, małpy
człekokształtne, drapieżniki, kilkadziesiąt żyraf,
wielkie stada zebr, antylop i in. Można też przejechać
się busem albo truckiem safari lub własnym
samochodem po afrykańskim safari.

www.zoodvurkralove.cz

Pecka
Miasto o bogatych tradycjach kulturowych
i ciekawej historii, do którego najważniejszych
zabytków należy noszący tę samą nazwę zamek,
kościół św. Bartłomieja, wczesnobarokowa studnia
oraz kolumna morowa. Obok kilku kamienic
z pierwszej połowy XIX wieku zachowało się wiele
domów zrębowych reprezentujących budownictwo
ludowe regionu.

Zvičina
Jest najwyższym szczytem Podkrkonoší, ma
wysokość 671 m n.p.m. Wznosi się w pobliżu wsi
Třebihošť. Jest miejscem odbywania się wielu imprez
kulturalnych i sportowych. Znajdziemy tu kościół.
św. Jana Nepomucena i schronisko turystyczne
Raisova chata. www.zvicina.eu

www.mestys-pecka.cz

Poznaj najciekawsze miejsca Karkonoszy

z TourPAS-em

Jeszcze nasze babcie pamiętają, ile trudu
kosztowało „wielkie pranie”. Dawniej centrum
wszystkich wydarzeń stanowiła kuchnia. W sobotę
do zwykłych czynności dodać trzeba było kąpiel:
wodę ogrzewano na piecu, następnie przelewano do niecek i stopniowo – od najmłodszego do
najstarszego – namydlano całą rodzinę. Potem część wody odlewano, żeby było do starcia podłóg,
a w reszcie moczono pranie, które następnie w poniedziałek gotowano, prano, bielono, krochmalono
i suszono. Gospodyniom pracę ułatwiały tary, których w Czechach często używano do lat 50. XX wieku.
Wtedy ich miejsce zajęły pralki.
Wróćmy jednak do początków, kiedy prano w potoku, używając
tylko wody i piasku oraz rąk, nóg, a z czasem także różnych kijanek.
Już na egipskich papirusach znalazły się przepisy produkcji mydła.
W Czechach cech mydlarzy założono za panowania Luksemburgów
w 1464 r. w Pradze. W Karkonoszach cech mydlarzy istniał we
Vrchlabí, gdzie w 1635 roku według świadectw było ich dwóch,
w 1654 i 1833 roku – pięciu. Koniec cechom przyniosły nowe
przepisy handlowe obowiązujące od 1 maja 1860 r.
Do najpopularniejszych mydeł należało, nadal cieszące się dobrą
opinią, mydło Johanna Schichta z jeleniem.
Więcej dowiedzieć się możemy, odwiedzając interaktywną wystawę
pn. „Ta naše Madla má radost z prádla” (w wolnym tłumaczeniu: „Ta
nasza Mania cieszy się z prania”), którą we współpracy z Muzeum
Miejskim i Galerią w Svitavach przygotowali pracownicy Muzeum
Miejskiego w Žacléřu. Wystawa potrwa od 9 maja do 31 sierpnia
2014 r. Czynna jest codziennie oprócz poniedziałków od godz. 9.00
do 16.00.

NASZA AKTUALNA
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NAJWIĘKSZY WYBÓR TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I AKCESORIÓW W MIEŚCIE!
OFERUJEMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY!
WEJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ!

NOWOŚĆ

Na brzegu Łaby znajduje się wieś Kuks,
a naprzeciwko, na południowym stoku usytuowany
jest budynek przytułku z kamiennym kościołem

i dwoma rzędami rzeźb-alegorii. W barokowym
kompleksie znajduje się Czeskie Muzeum
farmaceutyczne oraz Galeria Czeskich Win.

Zapora Les Království
Zapora Les Království – dosłownie „Las Królestwa”
– to wspaniały zabytek techniki z lat 1910 – 1919.
Wybudowane w stylu pseudogotyckim kamienne
wieżyczki z czerwonymi daszkami na koronie
zapory są prawie jak z bajki.
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W zeszłym roku TourPAS służył jako wspólny bilet na
trzy kolejki linowe, tor saneczkowy i autobus. Obecnie jego
możliwości są jeszcze bardziej rozbudowane. Odwiedzić z nim
możemy dodatkowo kąpielisko, wieżę widokową, a w wariancie TourPAS+
przejechać się nową kolejką linową na Śnieżkę. Ponadto TourPas działa jako
karta rabatowa do ZOO, parków linowych i wypożyczalni hulajnóg. Rodzina
z TourPAS-em może oszczędzić nawet trzy tysiące koron.
Dzięki skorzystaniu z TourPAS-u osoby, które przyjadą na weekend lub urlop
w Karkonosze Wschodnie, będą wiedziały, co najlepszego oferuje region. Wspólnego
biletu używać mogą turyści, którym z pewnością spodobają się trzy bilety tam
i z powrotem (do wykorzystania na kolejkę linową Černohorský Express oraz kolejki
krzesełkowe Hnědý vrch i Portášky w Pecu i Velkiej Úpie; w tym roku ponadto
z wejściem do najwyższej wieży widokowej na Hnědym vrchu).
Jeśli ktoś lubi łączyć wycieczki z relaksem, dzięki TourPAS-owi może trzy razy
odwiedzić kąpielisko w Trutnovie. Porcji adrenaliny dostarczy wizyta na trasie
saneczkowej (bobova draha), w cenie TourPAS-u są w tym roku aż trzy przejazdy,
w zeszłym roku był tylko jeden. W czerwcu w weekendy, a później przez całe
wakacje między Pecem pod Śnieżką a Jańskimi Łaźniami codziennie kursować
będzie autobus turystyczny TourBUS, z którego osoby posiadające TourPAS
korzystać mogą gratis, osoby bez TourPAS-u za 50 Kč.
Dorosły za TourPAS zapłaci 550 Kč. Wartość nominalna usług dostępnych w jego
ramach wynosi dwa razy więcej. Z 50% zniżką z najlepszej oferty Karkonoszy
korzystać więc mogą także juniorzy, seniorzy i dzieci. Rodzinne pakiety są
odpowiednikami zimowych rodzinnych skipasów SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC.
Małe dzieci do lat pięciu mogą otrzymać TourPAS gratis w ramach PAKIETU 1+1.
Rodziny ze starszymi dziećmi dla pierwszego dziecka lub juniora mają zniżkę 25%,
dla drugiego czy trzeciego – 50%.
Rodzina z trójką dzieci powyżej pięciu lat za TourPAS zapłaci 1800 koron.
Bez TourPAS-u za wszystkie atrakcje musiałaby zapłacić 4680 koron. Rabat
z TourPAS-em RODZINA 2+3 wynosi więc ponad 60%. TourPAS obowiązuje przy
tym 10 dni, mogą więc z niego skorzystać nie tylko ludzie przyjeżdżający na długi
weekend czy urlop, ale też osoby, które odwiedzą Karkonosze kilka razy.
Tegoroczną nowością jest TourPAS+, który poszerzony jest jeszcze o jeden bilet
powrotny na nową kolejkę linową na Śnieżkę. TourPAS+ osobę dorosłą kosztować
będzie 850 koron. Różnica w stosunku do zwykłej ceny wynosi dla TourPAS+ ponad
40%. TourPAS i TourPAS+ będą w tym roku działać także – to kolejna nowość –
jako karta rabatowa na kolejnych 20 atrakcji regionu. Z rabatem 10 – 50% można
odwiedzić centra linowe w Pecu pod Śnieżką i Jańskich Łaźniach, ZOO w Dvůr
Králové, wypożyczyć górską hulajnogę lub rower, zagrać w minigolfa, squasha
i tenisa stołowego. Ze zniżką można też skorzystać z masażu, zajść na kąpiel
wirową lub do basenu termalnego. Z TourPAS-em można oszczędzić również na
wejściówkach na wystawy i na przejażdżce na kucyku.
Krótko mówiąc, okazuje się, że z TourPAS-em Karkonosze Wschodnie oferują
najlepszy program na letni urlop!
Z TourPAS-u można korzystać od początku czerwca do końca października.

PARTNERSKÁ PRODEJNA T-MOBILE
Krkonošská 151, 543 01 Vrchlabí,
T: 603 473 893, F: 499 424 004, www.jsmobil.cz

Informacje o nim znajdują się na stronie

www.tourresort.cz
www.krkonose.eu
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Gdzie spotkać można górali, zabawić się i pooddychać atmosferą ludowości?
Po długiej zimie, podczas której trzeba było pochować się w domach oddzielonych od siebie wzgórzami, dolinami i głębokimi lasami, mieszkańcy gór czuli potrzebę spotykania
się, porozmawiania, zabawienia się i zatańczenia. Kończyło się zimowe uśpienie, budziła się wiosna. Również dziś większość mieszkańców z niecierpliwością oczekuje nadejścia
pierwszego wiosennego dnia, a zaraz po nim przesilenia letniego. Budzą się do życia, zyskują nową energię i siłę. I przygotowują dla siebie oraz odwiedzających region turystów
różne atrakcje, spotkania, imprezy sportowe i in. Także na łamach naszej gazety pragniemy zaprezentować Państwu kilka z nich.
Jarmark Majowy w Jilemnicach ma ponad
pięćsetletnie tradycje. Kiedyś był to doroczny targ,
mający ogromny wpływ na rozwój gospodarczy
miejscowości.
Jarmarki
(z
niemieckiego
„Jahr” – rok, „Markt” – targ, a więc „doroczny
targ”) bywały ważnymi wydarzeniami w życiu
społecznym miejscowości. Po latach przerwy do
tradycji powrócono i od 1996 r. w Jilemnicach
ponownie organizowane są jarmarki majowe.
Niepowtarzalna atmosfera charakteryzuje je
do dziś. Zamiast dawnych zabaw i tańców
dom kultury Společenský dům Jilm organizuje
całodniowy bogaty program kulturalny. Można

Tydzień
rzemiosł
przygotowuje
czeski
Karkonoski Park Narodowy, a wszystko odbywa
się w części muzeum, zwanej Czterema
Domkami, na placu Náměstí Míru we Vrchlabí.
Karkonoskie święto piwa odbywa się w kilku
miejscach Karkonoszy (w Harrachowie, Vrchlabí,
Trutnowie i innych). Podczas imprez można
spróbować piw z czeskich browarów z bliższej
i dalszej okolicy. Oczywiście obecne są też
stoiska oferujące coś do przekąszenia. W ładną,
ciepłą pogodę spędzenie paru chwil nad kuflem
z dobrze schłodzonym piwem to dobry pomysł.
Przygotowany jest bogaty program muzyczny,
konkursy piwne, wizyta Karkonosza i inne.
Porcjunkula w Hostinném to znane
w Karkonoszach i lubiane święto ludowe
z bogatym programem. Centralny punkt
imprezy w postaci dużej sceny znajduje się
na rynku. Usłyszeć można wiele zespołów
muzycznych,
zobaczyć
przedstawienia
teatralne, do tego jarmark, atrakcje dla dzieci
i inne. O północy z soboty na niedzielę odbywa
się „rozmowa olbrzymów” – dwóch ogromnych
rzeźb na ratuszu. Na koniec podziwiać można
fajerwerki.

też spróbować specjałów miejscowej kuchni
– pieczonych na blasze placków kartoflanych,
zwanych „sejkorami” (dosłownie: „sikorami”) czy
pitnego miodu…
Zapraszamy do Klášterskiej Lhoty, gdzie
zapoznać się można z życiem w gospodarstwie
– poznać tradycje, uczestniczyć w święcie ziemi,
rzemiosła i rękodzieła. Zapraszamy na święto
rolnictwa, a także do radosnego tworzenia na
warsztatach, gdzie dzieci mogą same zrobić
biżuterię dla mam czy babć, ozdobić doniczkę
i posadzić kwiatek, a także pomalować gipsowy
obrazek na ścianę. Na farmerskiej ścieżce na
wszystkich czekają konkursy i quizy.
W wiosce archeologicznej na własnej skórze
wypróbować można, jak żyło się pierwszym
rolnikom, zobaczyć, jak wypłukuje się złoto
i złowić niespodziankę w muszli. Zapraszamy do
spędzenia z rodziną wspaniałego dnia na farmie.
Stowarzyszenie Sdružení pro kulturu a sport
w Malej Úpie serdecznie zaprasza na Maloúpski
Jarmark. Trwająca przez cały dzień tradycyjna
impreza w karkonoskim duchu jest pełna zabawy
dla dzieci i dorosłych (zobaczymy klaunów,
pokazy szermierki, żonglerów). Spróbować
można domowych wypieków – kołaczy i strucli
– a dla amatorów dań mięsnych znajdą się też
kiełbaski.

Podczas Tygodnia rzemiosł ludowych
karkonoscy rzemieślnicy prezentują swoje
umiejętności w najrozmaitszych dziedzinach.

Do miejscowości Hostinné na Czeskie
targi rzemiosła pod olbrzymami zjeżdżają
się rzemieślnicy z Czech i Moraw. Przywożą
ze sobą lniane zabawki, poduszki, fartuszki,
ozdoby z naturalnych materiałów, obrazy na
szkle, biżuterię, świeczki, wyroby batikowane,
malowane materiały, drutowaną ceramikę,
drobne upominki i malowane kubeczki, guziki
a także inne przedmioty. Są tu wyroby drewniane,
skórzane, wiklinowe, metalowe i szklane… Są
miody, zioła i przyprawy, herbaty oraz kawy.
Jak zabawić starszą generację? Oczywiście
koncertami orkiestr dętych! Odbywają się we
wsi Bukovina u Čisté w kompleksie Pod Kaňkem;
również w Jabloncu nad Jizerou i Jilemnicach
organizowane są festiwale poświęcone temu
rodzajowi muzyki. Spokojne, letnie niedzielne
popołudnie spędzić można także podczas
koncertów promenadowych w uzdrowisku Jańskie
Łaźnie albo w centrum Szpindlerowego Młyna.

Muzyczno-teatralny
ekofestival
Doteky
organizowany jest w Hornym Maršovie przez
Ośrodek wychowania ekologicznego (Středisko
ekologické výchovy) Sever we współpracy
z gminą Horní Maršov i Vinotéką Nade Dnem.
Festiwal od początku stanowi okazję do
spotkania się ludzi kochających przyrodę,
ekologiczny model życia, lubiących posłuchać
muzyki w wykonaniu znanych i mniej znanych
wykonawców różnych gatunków. Co roku
odbywają się też przedstawienia teatralne.
„Krakonošova tržnice”, czyli „Targowisko
Karkonosza” to odbywające się co roku
w lecie targi i wystawa tego wszystkiego, co
wyhodowano w ogródkach, a także rzeczy
potrzebnych na działce, zwierząt hodowlanych
i drobiu, egzotycznych ptaków, sprzętu i narzędzi
pszczelarskich oraz drobnych produktów rolnych
i drobnych zwierząt. Wszystko ma miejsce we wsi
Roztoky u Jilemnice, a organizatorem jest Czeski
Związek Hodowców (Česky svaz chovatelů).
Nieodłączną częścią imprezy jest wystawa
dawnych sprzętów rolnych. Drobni rolnicy oferują
tu też swoje produkty.
Karkonoskie letnie wieczory – Krakonošovy
letní podvečery – są dla mieszkańców i gości

Terminy i miejsca realizacji imprez znaleźć można na
W Czechach, ale i w Polsce, niemało jest
amatorów orkiestr dętych. W Karkonoszach
i przedgórzu wybrać można spośród kilku takich
zespołów. Specjalnie dla tych, którzy lubią
porównywać i nie wystarczy im jedna orkiestra, co
roku w Košťálovie przygotowywany jest festiwal
z przeglądem orkiestr dętych z Karkonoszy, ale
nie tylko.
Svoboda nad Úpou 18 października 1580 roku
otrzymała od cesarza Rudolfa II prawa miejskie.
Żeby upamiętnić to wydarzenie, co roku jesienią
odbywają się uroczystości, na które zjeżdża się
kwiat arystokracji, w tym sam cesarz Rudolf
II. Rycerze walczący w turnieju szermierczym,
mistrzowie rzemiosła prezentujący swój kunszt,
zespoły muzyczne i folklorystyczne na dużej
scenie… To tylko część bogatego programu.
Prócz tego kupić można wino, miody pitne, zjeść
coś z rożna albo strażacki gulasz…
Krajowy przegląd teatrów amatorskich, zwany

Wzajemne spotkania rodzin, sąsiadów,
mieszkańców bliższej i dalszej okolicy, rozmowy
o życiu, wspólne tańce, zabawy i śpiewy – to
wszystko decyduje o szczęśliwym życiu. Dlatego
wszyscy co roku spotykają się na jarmarku
odpustowym w Dolnej Brannie. Przyjeżdżają
wystawcy z Czech i Moraw, przywożąc ze sobą
wyroby rzemieślnicze i rękodzieło. Zapraszamy
również Państwa do przyjazdu, odpoczynku
i zabawy z dziećmi!
Tradycyjny jarmark odpustowy w Hornych
Štěpanicach połączony z zabawą taneczną pod
gołym niebem znany jest w całych Karkonoszach.
Zabawę taneczną kończą tzw. Dozvuky, czyli echa
– w poniedziałek, a często też we wtorek i środę.
Wszystko odbywa się w prowadzonym przez
strażaków – ochotników kulturalno-sportowym
centrum Horních Štěpanic, nazywanym Dupárną.
W lipcu w tym samym miejscu odbywają się
tradycyjne wieczory country, często związane
z zawodami ochotniczej straży pożarnej,
składające się m.in. z ulubionej dyscypliny –
dostarczania wody na odległość.
W ostatni weekend lipca odbywa się odpust
z zabawą przy kapliczce św. Huberta w Benecku
– z pięknym widokiem na Kotel i gwieździste
niebo. W ciągu dnia można obserwować zawody
drużyn ochotniczej straży pożarnej.

Bogaty program kulturalno-edukacyjny, np.
pokazy strażackie, występy folklorystyczne,
jedzenie regionalne – tak wygląda czerwcowy
jarmark odpustowy w Szpindlerowym Młynie.
Pod koniec lipca na rynku w Žacléřu odbywa
się Dzień rzemiosł ludowych, któremu towarzyszy
program kulturalno-rozrywkowy na dużej scenie.
Towary znajdziemy tu rozmaite. Najwięcej
jest ceramiki i biżuterii z różnych materiałów,
zobaczymy też przepiękne witraże, wyroby ze
skóry i ręcznie malowane jedwabie. Oczywiście nie
brakuje też jedzenia – poczynając od słodkości,
a na kiełbaskach i plackach kartoflanych kończąc.

adaptacja itd. Najlepsze przedstawienie otrzymuje
nominację do konkursu Jiráskův Hronov. Częścią
programu są imprezy towarzyszące, jak kursy
reżyserskie, seminaria analizy utworów, wystawy
w Muzeum Krajoznawczym, koncerty i spotkania.

Teatralną Jesienią Karkonosza (Krakonošův
divadelní podzim), odbywa się w miasteczku
Vysoké nad Jizerou od 1971 r. Przegląd ma
charakter konkursu, dlatego aktorzy i całe zespoły
teatralne wyjątkowo dbają o poziom wykonania
i dobór repertuaru. Przedstawienia oceniane są
w kategoriach najlepszy aktor, reżyseria,

Adrenalina, ale też spokój i relaks

Położone w górach gospodarstwo Farma
Hucul leży na stokach Janovej hory we wsi
Vítkovice. Pasie się tu stado do niedawna
zagrożonych wyginięciem koni huculskich. Na
farmie co roku w pierwszy weekend czerwca
odbywają się „chrzciny” źrebiąt urodzonych
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wedle zwyczaju
dostają one imiona zaczynające się na tę samą
literę alfabetu. Wśród rodziców chrzestnych
pojawiają się najważniejsze osoby w regionie.
Dla gości i turystów organizatorzy przygotowują
całodzienny program kulturalny.

odwiedzających
Karkonosze
przyjemną
imprezą zapoznającą z kulturą regionu,
jego tradycjami rzemieślniczymi i innymi.
Podczas kilkudniowego festiwalu połączonego
z jarmarkiem prezentują się artyści, zazwyczaj

amatorzy, ale nie tylko. W bogatym programie
każdy znajdzie coś dla siebie.
Odbywające się w Pasekach nad Izerą święto
muzyki – Pasecké hudební slavnosti – po raz
pierwszy zorganizowane było w 1990 roku przez
miejscowy chór św. Wacława (Svatováclavský
sbor), studentów Akademii Muzycznej w Pradze
i młodych członków Filharmonii Czeskiej w Pradze.
Marzeniem organizatorów było nawiązanie do
głębokich tradycji wiejskich muzykantów, którzy
w kościele św. Wacława w Pasekach nad Izerą
prezentowali dzieła wybitnych kompozytorów
czeskich i zagranicznych. Miejscowość ma bogate
tradycje patriotyczne, od zawsze mieszkała tu
ludność czeska. Festiwal trwa trzy dni, a jego
częścią oprócz koncertów bywa zazwyczaj także
wystawa poprzedzona wernisażem.
Dzień gminy Vítězná to tradycja stosunkowo
nowa, bo powstała w 2005 roku. Każda
edycja ma swój główny temat. Oprócz
koncertów kilku zespołów różnych gatunków
muzycznych zobaczyć można akcje strażaków

oraz tradycyjne i bardzo popularne zawody
traktorów, zwane „Traktorjadą”, składające
się ze slalomu, ciągnięcia ciężaru i przejazdu
przez bagno. Pomyślano również o dzieciach,
które mogą obejrzeć bajkowe przedstawienia
i projekcje oraz wziąć udział w konkursach. Na
koniec imprezy odbywa się pokaz fajerwerków.
W 2012 roku miasteczko Černý Důl po raz
pierwszy obchodziło swój dzień przy okazji

obchodów rocznicy zyskania w 1564 r. praw
miejskich przez osadę zwaną wówczas Gotteshilf.
Tradycje obchodów tego święta kontynuowane
są do dziś. Przez cały dzień trwa program
kulturalny, przy którym współpracuje ochotnicza
straż pożarna. Rzemieślnicy prezentują dawne
rzemiosła, na jarmarku przebrani w stroje z epoki
sprzedawcy sprzedają różne wyroby i produkty.
W Karkonoszach często możemy spotkać
Karkonosza – Ducha Gór – wyciętego w wielkim
kawałku drewna. Postać ta nieodłącznie
związana jest z naszymi górami, podobnie jak
drewno – materiał, z którego bywa robiona
– i sam proces jego obróbki. To tradycyjne
rzemiosło zobaczyć można na przykład podczas
imprezy zwanej Dřevosochání, czyli dosłownie
„Drewnorzeźbienie” we Františkowie koło
Rokytnic nad Izerą, w Vítkovicach v Krkonoších,
w parku kompleksu pałacowego we Vrchlabí,
w Benecku oraz podczas pleneru rzeźbiarskiego
we wsi Prkenný Důl koło Žacléřa.
Wędrówki Karkonosza (Krakonošovy toulky)
organizowane
są
przez
stowarzyszenie
sportowo-kulturalne Sdružení pro kulturu a sport
w Malej Úpie z okazji rocznicy otwarcia Bajkowej
ścieżki. Początek sześciokilometrowej trasy
pełnej konkursów i nagród z żywymi postaciami
z karkonoskich bajek Marii Kubátovej znajduje się
na samym początku ścieżki. Mogą przyjść duzi
i mali turyści, babcie i dziadkowie z wnuczętami,
a nawet dzieci w wózkach.
Kolejne przeżycia z ożywionymi postaciami
z bajek czekają na dzieci i rodziców w Dolnej
Kalnej podczas imprezy zwanej „Drogą przez
bajkowy las” („Cesta pohádkovým lesem”).
Organizowana jest ona przez ochotniczą
straż pożarną, członków związku sportowego
TJ Sokol, klub piłkarski FK Dolní Kalná, aktorów
z teatru lalkowego Kalenka i innych
wolontariuszy.
Według legendy osadę Mladé Buky założył
w 1008 roku Martin Vitanovský. Jej nazwa powstała
od porastających te tereny bukowych lasów, które
osadnicy zastali na obu brzegach Úpy. Dlatego do
dziś miejscowość w herbie ma buk na niebieskim
polu. Parafią Mladé Buky stały się w 1682 roku. Dla
przypomnienia legendarnego założyciela co roku
organizowane jest jego święto.

Konkurs - Weź udział i zdobądź nagrodę!
Do odpowiedzi można dołączyć uwagi na temat naszej gazety „Sezon na Karkonosze” oraz opis własnych doświadczeń z pobytu
w Karkonoszach – będziemy wdzięczni!

Karkonosze prezentowane są jako miejsce
aktywnego
odpoczynku, miejsce nadające się do uprawiania
sportu,
gdzie
można poszaleć, gdzie jest coraz więcej możliwości
sp ęd z a n i a
czasu wolnego w nietradycyjny sposób i dzięki
n i e t rad ycy j n y m
sportom. Nowe dyscypliny sportowe skierowane są
przede
wszystkim
do nastoletnich turystów, którzy nie mają problemów
zdrowotnych i chętnie
szukają mocnych przeżyć i wrażeń. A do dyspozycji mają „Relaxpark” w Pecu pod Śnieżką, „HappyWorld”
i „Fly Park Harrachov” oraz „MonkeyPark Špindlerův Mlýn”, ośrodki linowe, wypożyczalnie hulajnóg, quadów,
kajaków i kanadyjek...
Oprócz wymienionych powyżej atrakcji region ma też ofertę dla najmłodszych – dzieci można posłać na
któreś ze świetnie wyposażonych placów zabaw. Jest też coś dla starszych – można tu na przykład zagrać
w golfa, postrzelać z łuku, skoczyć ze spadochronem, pojeździć konno, skorzystać z oferty aquaparków
i krytych basenów w hotelach, zagrać w tenisa lub squasha, spłynąć rzeką na pontonie, zagrać w kręgle,
bilard, rzutki, pojeździć pociągiem oraz skorzystać z usług bardziej relaksacyjnych, jak np. masaż. Konkretną
ofertę przedstawią nam karkonoskie ośrodki informacji, a także agencje specjalizujące się w atrakcjach
outdoorowych lub indoorowych.
W Karkonosze jeździ się też po relaks i odpoczynek. Park narodowy oferuje wiele ciekawych, pięknych
i pełnych spokoju miejsc. Drzewa łagodnie szumią, pełne kwiatów łąki lekko falują, rzeki i górskie potoki żywo
szemrzą. Warto zauważać, co nas otacza!

Szanowni Czytelnicy!
Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Państwa
konkurs z nagrodami. Wystarczy poprawnie
odpowiedzieć na 5 pytań, a odpowiedzi
w formie pisemnej przesłać na nasz adres.

1.nagroda: Weekendowy pobyt dla dwóch osób w ośrodku Sv.
Petr we Szpindlerowym Młynie, śniadanie, basen i sauna w cenie,
funduje Orea hotel Horal **** Špindlerův Mlýn,
www.orea.cz

Pytania:
1. Co oznacza skrót „řopík“/“rzopik“?
2. Gdzie leży Wawel?
3. W jakim obiekcie zobaczyć można
działający chlebowy piec?
4. Z jakiego rzemiosła znany jest
Bolesławiec?
5. W jakiej gminie znajduje się najwyżej
położony dworzec kolejowy trasy Martinice
v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou?

2. nagroda: Całodniowa wejściówka do Aquaparku i Lunaparku
dla 2 osób w Centrum Babylon w Libercu,
www.centrumbabylon.cz

Odpowiedzi przyjmujemy do:
Koniec listopada 2014 r.
Losowanie nagród:
Połowa grudnia 2014 r.
Odpowiedzi prosimy wysyłać w kopercie
z dopiskiem „Konkurs z nagrodami dla
czytelników” na adres:
Regionální turistické informační centrum
Krkonoše, Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí,
Czechy, lub na e-mail: info@krkonose.eu

1.
nagroda

2.

3. nagroda: Cztery całodniowe karnety do Szpindlerowego
Młyna, na trasę zjazdową Labská, funduje MAJA Sport Špindlerův
Mlýn, www.majasport.cz

nagroda
4. nagroda: Drewniana gra, funduje Krkonoše – svazek měst
a obcí, www.krkonose.eu

3.
nagroda

4.
nagroda

5. nagroda: Koszulka z nadrukiem – logo Karkonoszy, funduje
Regionalne Centrum Informacji Turystycznych Karkonosze we
Vrchlabí, www.krkonose.eu

5.
nagroda
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