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Promocja Karkonoszy jako regionu turystycznego
Związek gmin „Krkonoše – svazek měst a obcí” 
pracuje też dla Ciebie
Kiedy w 2000 roku władze karkonoskich gmin miejskich i wiejskich zakła-
dały stowarzyszenie Krkonoše – svazek měst a obcí (Związek Gmin Kar-
konoskich), kierowały się między innymi potrzebą wsparcia integracji lud-
ności regionu, co prowadzić ma do wzajemnej pomocy i nasłuchiwania 
swoim potrzebom. „Otworzyli okno”, żeby porozmawiać i nawiązać współ-
pracę z sąsiadami. Wspólnym mianownikiem była – i nadal jest – pożytecz-
na praca, wyszukiwanie projektów, które są ciekawe, które łączą, wspiera-
ją i rozwijają cały region. 

Cel: budowanie marki i wizerunku Karkonoszy w kraju i za granicą
Z pewnością każdy spotkał się już z efektami pracy całego zespołu organi-
zacji, choć niekoniecznie musi zdawać sobie z tego sprawę. Postanowiliśmy 
przedstawić tu krótko projekty, z których efektów warto skorzystać, z który-
mi można się spotkać w codziennym życiu czy podczas uprawiania turysty-
ki. Też takie, które może często z jakichś powodów nas omijają, ale przyczy-
niają się do rozwoju regionu, który jest naszym domem. 

Karkonosze – wyjątkowe na zewnątrz, przyjazne w środku
Takie jest motto stowarzyszenia Krkonoše – svazek měst a obcí, organiza-
cji wspierającej i promującej rozwój Karkonoszy. Wyraża ono podziękowa-
nie dla wszystkich osób, dzięki którym Karkonosze są wyjątkowe i przyjazne. 
Na zewnątrz Karkonosze przedstawiane są jako wyjątkowe miejsce o uni-
katowej przyrodzie, którą należy chronić. Odwiedzalność jest długofalowo 
duża, nie jest naszym celem jej dalsze zwiększanie, a raczej takie ukierun-
kowywanie turystów, żeby nadmierny ruch nie szkodził ludziom i przyrodzie.

Bajkowe Karkonosze
Bajkowe Karkonosze to gra z piecząt-
kami. Z pewnością zachwyci dzieci, 
a dorosłym pomoże w realizacji pro-
gramu wycieczki podczas weeken-
du czy wakacji. Wybierz jedną z 30 
opcji wycieczek i poszukaj miejsc 
oznaczonych naklejką. Za zebrane 
pieczątki dzieci otrzymają drobne, 
ale fajne nagrody. Więcej informacji 
o grze można znaleźć na stronie 12. 
pohadkove.krkonose.eu

Nieznane Karkonosze
Za pośrednictwem blogu Hany Jam-
pílkovej przedstawiamy mniej uczęsz-
czane zakątki Karkonoszy. Być może, 
niektórych z tych skarbów jeszcze 
nie odkryłeś! Zaplanuj wycieczkę 
w wyjątkowe miejsca za pośrednic-
twem strony internetowej nezname-
krkonose.cz

Karkonoski Szlak Piwny
Czy próbowałeś już piw z karko-
noskich minibrowarów? Jeśli nie, 
możesz spróbować tego lata, wędru-
jąc Karkonoskim Szlakiem Piwnym 
i łącząc degustację bursztynowego 
napoju ze zdrowym wysiłkiem fizycz-
nym i pobytem w pięknych miejscach. 
Jesteśmy partnerem projektu i wspo-
magamy jego dalszy rozwój. Więcej 
informacji o Karkonoskim Szlaku 
Piwnym znaleźć można na stronie 6. 
krkonosskapivnistezka.cz 

Karkonosze – raj narciarstwa 
biegowego
W Karkonoszach jest około 600 kilo-
metrów systematycznie przygotowy-
wanych i przecieranych tras i szlaków 
do uprawiania narciarstwa biego-
wego. W ten sposób koordynowany 
jest ruch szacunkowo około miliona 
entuzjastów narciarstwa biegowego, 
którzy pragną cieszyć się pięknym 

zimowym krajobrazem Karkonoszy. 
Pracownicy związku karkonoskich 
gmin we współpracy z władzami 
KRNAP wytypowali trasy nadające się 
do przecierania za pomocą maszyn. 
Na portalu bilestopy.cz znajdują się 
porady dotyczące wyboru trasy, a po 
kliknięciu na wybraną trasę można 
sprawdzić jej aktualny stan. 

Śladami produkcji regionalnej
Projekt „Szlakiem tradycji i produkcji 
regionalnej w polsko-czeskim rejo-
nie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izer-
skich i Karkonoszy” powstał z 
myślą o wsparciu lokalnych rze-
mieślników. Turystom daje możli-
wość zajrzenia do ich warsztatów, 
sprawdzenia swoich umiejętno-
ści i zapoznania się ze twórczo-
ścią i pracą ludzi prowadzących 
zakłady rzemieślnicze, poznaniaa 
zabytków techniki, obiektów kultu-
ralnych i sportowych. W ramach 
projektu przygotowano wirtual-
ną mapę, na której zgromadzono 
kilkadziesiąt ciekawych miejsc. 
Podział na grupy tematyczne – fir-
my szklarskie i jubilerskie, tradycyj-
ne rzemiosło, produkcja spożywcza 
i napojów, zabytki techniki, kultura, 
sport i zdrowie – pomaga w lepszej 
orientacji. zaremeslem.cz 

Karkonoskie cyklobusy 
Turystyczne linie autobusowe prze-
wożące też rowery, z których w czasie 
wakacji chętnie korzystają turyści pie-
si i rowerowi. Wszyscy je dobrze zna-
ją, są to linie łączące Karkonosze ze 
wschodu na zachód. Dzięki nim moż-
na wraz z rowerem dotrzeć w najwyż-
sze partie Karkonoszy. krkonose.eu/ 
pl/karkonoskie-cyklobusy

Karkonosze – z siodełka roweru
O rowerzystów dbamy również 
w ramach projektu Karkonosze – 
z siodełka roweru. We współpra-
cy z władzami czeskiego Karkono-
skiego Parku Narodowego (Správa 
KRNAP) na terenie parku wytypo-
waliśmy trasy, na których dozwolo-
ne będzie poruszanie się na rowe-
rze. Wydajemy mapki informacyjne, 
opracowujemy propozycje wycieczek, 
nakręciliśmy filmiki wideo skierowa-
ne do wytrawnych rowerzystów, ale 
też do rodzin z dziećmi. Więcej szcze-
gółów znaleźć można na stronie 9. 

krkonose.eu/pl/turystyka-rowero-
wa-w-karkonoszach

Pojizerský Pacifik
Po polsku „Nadizerski Pacyfik”. 
Wspieramy transport kolejowy nie 
tylko jako lokalną usługę transporto-
wą, ale także jako ciekawą przygodę 
podczas wycieczki. Czeka Cię prze-
jażdżka pociągiem na wyjątkowej 
trasie Doliną Izery z Martinic w Kar-
konoszach do Jablonca nad Izerą. 
Warto też skorzystać z oferty sobot-

nich programów albo Karkonoskich 
Weekendów Parowych. krkonose.
eu/pojizersky-pacifik

Rozwój regionalny
Podstawowy zakres działalności 
związku karkonoskich gmin to jednak 
nie tylko turystyka. Związek skupia się 
także na innych filarach lokalnej sta-
bilności gospodarczej oraz na rozwią-
zywaniu problemów o ogólnokarko-
noskim zasięgu. W ramach rozwoju 
regionalnego pracownicy związku zaj-
mują się możliwościami stworzenia 
odpowiednich warunków dla poprawy 
jakości życia na tym terenie. W tym 

celu m.in. opracowana została Zinte-
growana Strategia Rozwoju Regionu 
Karkonosze i Plan Działań, który jest 
na bieżąco aktualizowany.

Fundusz Turystyki 
Karkonosze 
Intensywna współpraca i współdzia-
łanie z partnerami odbywa się, na 
przykład, w ramach Funduszu Tury-
styki Karkonosze. Osobom fizycz-
nym oraz podmiotom współpracują-
cym lub przekazującym część swoich 
środków na cele publiczne należy 
się podziękowanie. Szczegółową 

listę partnerów Funduszu Turystyki 
Karkonosze znaleźć na dużej mapie 
w środku tego numeru.

Koordynacja przepływu 
informacji
Wysuniętymi placówkami związku 
karkonoskich gmin rozsianymi po 
regionie są ośrodki informacji, z któ-
rymi związek komunikuje poprzez 
Regionalne Centrum Informacji Tury-
stycznej RTIC Krkonoše z siedzibą we 
Vrchlabí. Centrum informacji regular-
nie przygotowuje zestaw informacji 
na temat odbywających się wydarzeń 

i imprez, publikuje propozy-
cje wycieczek, informuje 
o możliwościach działań 
w regionie. krkonose.eu, 
mestovrchlabi.cz 

Działania  
marketingowe
Komunikacja na zewnątrz 
odbywa się nie tylko za 
pośrednictwem druko-
wanych materiałów pro-
mocyjnych, ale także 

podczas targów i wystaw tury-
stycznych, przez Facebook, Insta-
gram oraz za pośrednictwem ofi-
cjalnego turystycznego portalu 
krkonose.eu/pl. W mediach spo-
łecznościowych nie brakuje nowo-
ści i perełek.  
Może Ty też podzielisz się z nami jaki-
miś ciekawostkami?!

Aktualny biuletyn 
Nie chcesz przegapić wiadomości 
z regionu? Zaprenumeruj nasz mie-
sięczny biuletyn/newsletter. krkono-
se.eu/pl/newsletter 

A dzieje się o wiele więcej...
Jeśli chcesz dowiedzieć się wię-
cej o projektach, śledź interesujące 
informacje i propozycje na staran-
nie aktualizowanej stronie interne-
towej krkonose.eu

Wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki są podejmowa- 
ne w ramach różnych projektów całorocznych, letnich i zimowych, 
konsultowanych i opracowywanych w ścisłej współpracy z władzami 
czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego (Správa Krknošského 
národního parku)

Rzeczywistość potwier-
dziła słuszność wizji 

i wezwania do wzajem-
nego dialogu oraz chęci współ-
pracy. Zespół zarządzający desty-
nacją, dzięki swoim działaniom, 
systematycznej pracy i ukierun-
kowanej komunikacji, prowa-
dzącej do spójności podmiotów 
działających w regionie, stworzył 
i wdrożył szereg projektów, dzięki 
którym udało mu się pchnąć Kar-
konosze w przód.
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Mgr. Blanka Paulů, 
sportsmenka
Jest niezwykłą biegaczką specjalizu-
jącą się w biegach narciarskich, szo-
sowych i terenowych biegach pod 
górę. W latach 70. i 80. reprezento-
wała Czechosłowację w biegach nar-
ciarskich, 3-krotnie startowała na 
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, 
5-krotnie na Mistrzostwach Świata 
i 2-krotnie na Mistrzostwach Euro-
py Juniorów. Wygrała dwie edycje 
Pucharu Świata. Zdobyła 16 tytu-
łów mistrzyni kraju. W 1983 r. wygra-
ła bieg uliczny Běchovice – Praga 
jako biegaczka lekkoatletyczna. Jej 
największym osiągnięciem jest zdo-
bycie srebrnego medalu olimpijskie-
go w sztafecie 4x5 km na Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich w Sarajewie 
w 1984 roku. W 1985 r. zakończy-
ła karierę narciarską i zaczęła upra-
wiać biegi szosowe i bieg pod górę 
w kategoriach weteranów. W latach 
2006–2010 pełniła funkcję zastępcy 

burmistrza Vrchlabí, a od 2010 r. do 
chwili obecnej jest członkiem Rady 
Miasta Vrchlabí.

Ing. Jiří Havel, fotograf
Jiří Havel jest żywą legendą fotografii 
górskiej. Pochodzi ze wsi Horní Bran-
ná, ukończył gimnazjum w Vrchlabí, 
a następnie w 1957 roku studia na 
Wydziale Budownictwa Wyższej Szko-
ły Kolejowej w Pradze. Już w młodo-
ści przejawiał zamiłowania artystycz-
ne,  interesował się przyrodą, kochał 
literaturę. Od 1980 r. pracuje jako nie-
zależny fotograf. Udało mu się hobby 
zmienić w zawód. W 1978 roku został 
członkiem Związku Artystów Plasty-
ków (Svaz výtvarných umělců), póź-
niej również Unii Artystów Plastyków 
i Związku Fotografów Republiki Cze-
skiej (Unie výtvarných umělců, Aso-
ciace fotografů ČR).
Jak napisano w czasopiśmie „Krko-
noše – Jizerské hory”: „W rodzin-
nych górach, Karkonoszach, które 

fotografuje od ponad 60 lat, udało 
mu się stworzyć najobszerniejszą 
i najbardziej dopracowaną kolekcję 
fotografii. Śniegowe fale na Studniční 
Horze, wiry na rozlewiskach poto-
ku Černohorský potok czy dziwacz-
ne buki w Lesie Dvorskim – to tylko 
niektóre z tematów, którymi rozsła-
wił Karkonosze za granicą.” 
Oglądał jednak i fotografował góry 
na całym świecie: Alpy, Kaukaz, Andy, 
góry Alaski, Himalaje. Fotografował 
przyrodę w parkach narodowych 
Afryki, USA, Patagonii, Australii. Jego 
prace zostały opublikowane w dwu-
dziestu dwóch książkach, w czaso-
pismach, kalendarzach, pokazywa-
ne były na wystawach w kraju i za 
granicą...
Jiří Havel od kilkudziesięciu lat jest 
stałym współpracownikiem czaso-
pisma „Krkonoše – Jizerské hory”. 
9 kwietnia obchodził 91. rocznicę 
urodzin.

Jan Červinka, alpinista
Jan Červinka urodził się w Opawie, ale 
mieszka w Vrchlabí. Jego pojawienie 
się wśród alpinistycznej elity datuje 
się na czasy, gdy wspinacze z różnych 
krajów zaczęli zdobywać niezdobyte 
wcześniej szczyty na całym świecie. 
Brał udział w wyprawach na Kaukaz 
pod koniec lat pięćdziesiątych, był 
w Hindukuszu w latach sześćdzie-
siątych i w Himalajach w latach sie-
demdziesiątych. Odegrał ważną rolę 
w tym, co obecnie można nazwać zło-
tym okresem zdobywania gór przez 
ekspedycje z różnych krajów. 

Jego kariera alpinistyczna trwała 
trzy czwarte wieku – od początków 
na skałach Rabštejnu na Morawach 
pod koniec lat 40. ubiegłego wieku, 
poprzez zdobycie Denali na Alasce, 
najwyższej góry Ameryki Północnej, 
czego dokonał w wieku 64 lat w 1994 
r., aż po ostatnie wejście na Mont 
Blanc w 2006 r. w wieku 76 lat. Był 

członkiem pierwszej czechosłowac-
kiej narodowej drużyny alpinistycznej 
w latach 1950–1961. W 1961 r. otrzy-
mał tytuł Mistrza Sportu, a w 1965 r. 
honorowy tytuł Zasłużonego Mistrza 
Sportu. W 2004 r. został mianowa-
ny honorowym członkiem Czeskiego 
Związku Alpinizmu. W dniu 27 czerw-
ca obchodzić będziemy 92. rocznicę 
jego  urodzin.

Prof. Josef Fanta
Prof. Ing. Josef Fanta, CSc. jest jed-
nym z najwybitniejszych europej-
skich ekspertów w dziedzinie eko-
logii lasu, autorem ponad 250 prac 
naukowych i specjalistycznych oraz 
laureatem licznych nagród. W Nider-
landach został odznaczony przez kró-
lową tytułem Oficera Orderu Oranje-
-Nassau. 3 lipca obchodzić będziemy 
91. rocznicę jego urodzin.
Josef Fanta jest jednym z założycie-
li Karkonoskiego Parku Narodowego. 

Był orędownikiem ratowania karko-
noskich lasów po emisjach szkodli-
wych substancji, jest ważnym gło-
sem doradczym i opiniotwórczym 
w zakresie prac leśnych i ochrony kar-
konoskiej tundry, kluczową postacią 
współczesnego leśnictwa czeskie-
go i holenderskiego, a także bierze 
czynny udział w debatach społecz-
nych i medialnych na temat właści-
wej opieki nad lasami parków narodo-
wych i lasami gospodarczymi. 
Odmawiał zapisania się do Komu-
nistycznej Partii Czechosłowacji 
i w 1977 roku wyemigrował do Holan-
dii. Tam pracował w Instytucie Badań 
nad Lasami i Krajobrazem, stopniowo 
zdobywając uznanie i opinię wybitne-
go specjalisty w zakresie leśnictwa. 
Został profesorem ekologii krajobra-
zu i ekologii lasu na uniwersytetach 
w Amsterdamie i Wageningen. Jako 
autor koncepcji odnawiania lasów 
wyniszczonych przez emisje szkodli-
wych substancji, opartej na natural-
nym potencjale lasu, już około 30 lat 
temu dostrzegł zachodzące w przy-
rodzie niekorzystne procesy i ostrze-
gał przed zmianami klimatycznymi. 
Kiedy w Holandii rozpoczęto realiza-
cję projektu FACE (Forests Absorbing 
Carbondioxide Emissions), jego misją 
stało się odtworzenie zniszczonych 
lasów i obszarów leśnych. Propono-
wał skupienie się również na lasach 
Karkonoskiego Parku Narodowego, 
które znajdowały się w katastrofal-
nym stanie i zostały wpisane na listę 
dziesięciu najbardziej zagrożonych 
lasów na świecie. Propozycja zosta-
ła przyjęta, a profesor Fanta odegrał 
kluczową rolę w skierowaniu pro-
jektu holenderskiej Fundacji FACE 
w Karkonosze. 

 Obserwuj Karkonosze  
               na Instagramie i Face- 
              booku!  Szukaj inspira-
cji do wycieczek, podziel się wra-
żeniami, poznawaj mniej znane 
zakątki Karkonoszy. Jesteśmy 
tu dla Ciebie!

facebook.com/Krkonose.eu 

instagram.com/krkonoseeu

#krkonose  

Krkonoše Svazek

„Naše Krkonoše” Podcast
Informacje na gorąco – poszerzamy horyzonty
Znasz podcasty? Są to programy 
audio, których można słuchać online 
lub za pomocą aplikacji w telefonie. 
Ich niezaprzeczalną zaletą jest to, że 
można słuchać każdego odcinka w 
dowolnym czasie, na przykład jadąc 
samochodem, czekając na wizytę 

u lekarza, czy siedząc w domu na 
kanapie.
Podcasty można znaleźć pod nazwą 
Naše Krkonoše Podcast w aplika-
cji Spotify, Google Podcast lub na 
YouTube.

Kto kryje się pod profilem IG @krkonoseeu i podcastami?
Honza Řeháček  
alias @kopernikk
Honza Řeháček jest zapalonym 
fotografem i filmowcem, twórcą tre-
ści w mediach społecznościowych. 
Ponad siedem lat temu uległ on cza-
rowi uwieczniania wyjątkowego pięk-
na natury. Wraz ze swoim wiernym 
czworonożnym partnerem, Sitką, wil-
czakiem czechosłowackim, odkry-
wa wspaniałości czeskiej przyrody, 
a zwłaszcza Karkonoszy, którymi 
dzieli się ze światem za pośrednic-
twem mediów społecznościowych 
pod nickiem @kopernikk. Karkonosze 
stały się jego drugim domem. Lubi 

mówić, że kilkukrotnie przywróciły 
go do życia.

Mária Maťková
Mária Maťková zajmuje się pisaniem 
tekstów, korektami i fotografią. Przez 
wiele lat pracowała jako prezenter-
ka w Radio 1. Żądna przygód dusza 
zaprowadziła ją na kilka miesięcy do 
Azji, a później na Islandię, gdzie pra-
cowała w branży turystycznej jako 
przewodnik po lodowcu Falljökull. 
Następnie miłość i zachwyt przywio-
dły ją w Karkonosze, które stały się 
jej nowym domem.  

Te nazwiska zostaną w Karkonoszach zapamiętane

Idziemy z duchem czasu... Jesteśmy ONLINE
Facebook, Instagram, a od niedawna też  PODCASTY  
to skuteczne platformy komunikacyjne 
Wielu z nas nie wyobraża już sobie 
dzisiejszego świata bez sieci spo-
łecznościowych. Zapewniają nie tylko 
rozrywkę i ucieczkę od codziennych 
trosk, ale stanowią także inspira-
cję, motywację, możliwość spełnia-
nia marzeń. My też ich nie unikamy. 
Wręcz przeciwnie, wykorzystujemy 
ich ogromną siłę, aby przekonać gości 
z kraju i zagranicy, że nasz region jest 
wart odwiedzenia. I nie ma znaczenia, 
czy chodzi o przyrodę, przeżycia spor-
towe, produkty regionalne czy impre-
zy. Karkonosze to po prostu region, 
który trzeba odwiedzić. 
Wiele osób przyjeżdża w Karkonosze 
regularnie co kilka miesięcy. I wła-
śnie dzięki tym aktywnym turystom, 
fotografom, filmowcom i miłośnikom 
gór mamy do dyspozycji wiele zdjęć 
i filmów, które możemy wykorzysty-
wać na naszym Facebooku, Instagra-
mie lub stronie internetowej. Rów-
nież Ty możesz je podziwiać razem  
z nami! 
Wspólnie z Karkonoskim Parkiem 
Narodowym oraz innymi współpra-
cownikami staramy się, aby treści, 

które prezentujemy naszym fanom, 
nie ograniczały się do pięknych zdjęć 
i ciekawych filmów, ale miały także 
efekty edukacyjne. Dlatego w na-
szych mediach społecznościowych 
można znaleźć informacje o tym, 
co można robić w przypadku złej 
pogody, jak ważne jest posiadanie 
zainstalowanej aplikacji „Záchran-
ka” („Ratunek”), jak przygotować 
się do wycieczki w góry itp. W ta-
kich właśnie działaniach dostrze-
gamy niezwykłą siłę i możliwość 
zmotywowania turystów do dbało-
ści o to, by piękno naszych gór za-
chowane zostało dla przyszłych  
pokoleń.
I nie będziemy udawać – zaintereso-
wanie obserwujących naszymi media-
mi społecznościowymi sprawia nam 
niekłamaną radość i pozwala nam iść 
ciągle do przodu. „Organiczny wzrost 
liczby obserwujących i wynikająca 
z tego duża liczba reakcji na posty 
są nagrodą za taki wybór treści, któ-
ry pod względem kolorystycznym, 
ideowym i informacyjnym odpowia-
da jakości usług, którą staramy się 
utrzymać” – stwierdzili Jan Řeháček 
i Mária Maťková.

W duchu naszej 
filozofii wspierania 
wyjątkowych i 
odnoszących sukcesy 
ludzi z Karkonoszy, 
przedstawiamy 
zawodniczkę vrchlab-
skiej Sportowej Galerii 
Sław oraz laureatów 
nagrody Dyrektora 
Správy KRNAP – cze-
skiego Karkonoskiego 
Parku Narodowego.
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Północna ścieżka, Via Czechia

Czeskie Kamienie

                       Wielki Staw

Śnieżne Kotły

Turystyka piesza w Karkonoszach 
Wspaniałe panoramiczne widoki, możliwość podziwiania przyrody mniej 
dotkniętej przez cywilizację, świeże kolory, kwitnące łąki, cisza, w której 
gdzieniegdzie szemrzą karkonoskie potoki i strumyki, gdzie indziej ćwier-
kają ptaki… Zaczerpnij w płuca czystego powietrza, pozwól mu oczyścić 
Twój umysł z codziennych trosk! Zapraszamy na niezwykle urozmaiconą 
sieć ścieżek i szlaków Karkonoszy!  

Na kolejnych stronach przedstawiamy wskazówki dotyczące wędrówek po 
Karkonoszach. z nami można odkrywać nowe szlaki, trasy długodystanso-
we i krótsze, którymi można wędrować z dziećmi. W końcu chodzenie jest 
najbardziej naturalnym ruchem człowieka, który korzystnie wpływa zarów-
no na ciało, jak i na ducha. Szczególnie w Karkonoszach!

Jak powstawały ścieżki 
i szlaki?
Ścieżki odzwierciedlają ludzkie 
potrzeby. Stopniowo wydeptywa-
li je, a następnie budowali, miesz-
kańcy naszych gór. Wiele ścieżek 
zostało stworzonych przez właści-
cieli poszczególnych majątków ziem-
skich. Ścieżki służyły do transportu 

pozyskanego w lesie drewna, korzy-
stali z nich myśliwi. Stopniowo sieć 
ścieżek gęstniała, rozwijała się, potęż-
niała. Ścieżki dotarły ponad granicę 
lasu, prowadziły częściowo przez 
niskie drzewostany kosodrzewiny, 
łatwiejsze do pokonania niż gęsty 

las, aż przedostały się na drugą stro-
nę górskich grzbietów. 

Drogi konieczne do życia
Po ścieżkach pieszych pojawi-
ły się drogi jezdne i drogi służące 
do transportu. Wymienić można, 
na przykład, drogę od wodospa-
du Łaby na Mísečky i do Jizerki, ze 
Szpindlerowego Młyna do Sedmi-
dolí, z Vrchlabí do Strážnégo i do Klí-
nového potoku, ze Szpindlerowego 
Młyna przez dolinę Białej Łaby do 
Luční boudy i wiele innych. 
Na niektórych drogach właścicie-
le wprowadzali opłatę za dzier-
żawę i myto, aby pokryć przynaj-
mniej część kosztów utrzymania. 
W latach 1881–1886 wybudowa-
no grzbietową drogę, dziś znaną 
jako Droga Przyjaźni Polsko-Cze-
skiej, a w 1905 r. otwarto tzw. Dro-
gę Jubileuszową na szczyt Śnieżki. 
Wymienić można jeszcze kilkadzie-
siąt, czy nawet kilkaset innych dróg. 
Karkonosze są poprzeplatane kilo-
metrami szos, dróg, ścieżek, dró-
żek, chodników, ścieżek i szlaków.

Nazwy w kontekście
Wiele dróg ma nazwy wywodzące 
się z ich pierwotnego przeznacze-
nia: Kládová („Kłodowa”), Železná 
(„Żelazna”), Lovecká („Łowiecka”), 
Dřevařská („Drwalska”), Pašerácký 

chodnik („Chodnik przemytniczy”) 
i in., kolejne nawiązują do miejsc, któ-
re łączą: Vosecká, Rejdická, Jablo-
necká. Są też drogi nazwane na cześć 
różnych znanych postaci: Harracho-
va cesta („cesta” znaczy „droga”), 
Lobkovicova c., Bucharova c., Jano-
va c., Ścieżka braci Čapków. Inne 
nazwy mówią o charakterze ukształ-
towania terenu: Kamenná c., Údol-
ní c. („Dolinna”), Horská („Górska”),  
Travers i in.

Wokół dróg koncentrowało 
się życie 
Ludzie wnieśli życie w wyższe par-
tie gór, budując wzdłuż dróg domy 
mieszkalne, które stopniowo wypo-
sażali w niezbędne dla pielgrzy-
mów, czy potem turystów, sprzęty, 

a następnie udostępniali do przeno-
cowania. Wymienić możemy na przy-
kład następujące: Dvoračky, Bouda 
koło źródeł Łaby, Stará Slezská bou-
da /Schr. Pod Łabskim Szczytem przy 
Czeskiej i Śląskiej Ścieżce, Rennero-
vky, Hříběcí boudy, Dvorska bouda, 
Výrovka, Luční bouda, Hampelbau-
de/Strzecha Akademicka, Jelení bou-
da i wiele innych.

Wyremontowane „chodniki” 
zachęcają do uprawiania 
turystyki pieszej
Szlaki turystyczne są stale remon-
towane przy wsparciu dotacji unij-
nych. Aby dowiedzieć się, gdzie obec-
nie odbywają się naprawy i jakie są 
ograniczenia, wejdź na ags.krnap.cz/
mapy/omezenipruchodu 

Via Czechia 
Ścieżki Via Czechia to kompleksowy, 
dokładnie opracowany i szczegółowo 
opisany system szlaków turystycz-
nych i pielgrzymkowych w Republi-
ce Czeskiej. Wszystkie cztery trasy 
są oznakowane oddzielnie dla tury-
styki pieszej, rowerowej i narciarskiej. 
Łączna długość tras wynosi 7 170 km.
Ścieżki Północna i Południowa 

(„Severní stezka”, „Jižní stezka”) 
przecinają całą Republikę Czeską 
od najdalej wysuniętego na zachód 
do najdalej wysuniętego na wschód 
punktu, podążając w większości 
wzdłuż granicy państwowej i prze-
chodząc przez najwyższe szczyty 
granicznych gór. Ścieżka przez Śląsk 
(„Stezka Slezskem”) stanowi alterna-
tywę dla Trasy Północnej w regionie 
Śląska Czeskiego. Uzupełnieniem tras 
granicznych jest Ścieżka Śródziem-
na („Stezka středozemím”), łączą-
ca najbardziej wysunięte na północ 
i południe punkty Republiki Czeskiej.

Ścieżka Północna Via 
Czechia prowadzi przez 
Karkonosze
Ścieżka Północna prowadzi przez 
18 pasm górskich i jednostek 

geograficznych, 8 obszarów chro-
nionego krajobrazu, 2 parki narodowe 
oraz niezliczone rezerwaty przyrody 
i pomniki przyrody. Jeśli przejdziesz 
całą trasę, pokonasz 50 tisiączników 
staniesz w najwyższym, najniższym, 
najbardziej wysuniętym na zachód 
i wschód punkcie kraju.
Jeśli zdecydujesz się na pokonanie 
tych tras za jednym razem, przygo-
tuj się na kilka tygodni wędrówki pie-
szej czy jazdy na rowerze. Oczywiście 
można też wybrać sobie tylko frag-
ment trasy – zależy od chęci, czasu i 
kondycji. Są one podzielone na logicz-
ne odcinki, z punktami węzłowymi 
dostępnymi z transportu publiczne-
go. Co około 20–25 km są miejsca, 
gdzie można się zatrzymać na noc. 
Około połowa etapów posiada do dys-
pozycji kemping lub pole namiotowe 
czy oficjalne obozowisko.
Podstawowy wariant pieszy Ścież-
ki Północnej ma długość 1 058 km 
i jest podzielony na 47 etapów jed-
nodniowych o średniej długości 
20–25 km, zawsze z możliwością 

noclegu w obiekcie noclegowym. 
Można nią też jechać na rowerze – 
wariant rowerowy Ścieżki Północ-
nej ma długość 1 140 km i można 
go pokonać w ciągu 2 do 3 tygodni. 
Dużą część (632 km) można pokonać 
na nartach przy dobrych warunkach 
śniegowych. Trasy narciarskie mają 
w większości założony ślad. 
Podczas poszczególnych etapów 
mijasz i możesz obejrzeć m.in.:
Śnieżne Kotły (Wielki 1 240 m n.p.m. 
i Mały 1 175 m n.p.m.). Górne kra-
wędzie kotłów na wysokości 1490 
m n.p.m. są wspaniałym dziełem sił 
natury. W przypadku Wielkiego Śnież-
nego Kotła głębokość wynosi 215 
metrów. Głębokie na półtora metra 
Śnieżne Stawki powstały w wyniku 
rozmarzania cofającego się lodowca 
i są otoczone morenowymi wałami. 
Wiatr nie tylko zbiera w kotłach śnieg, 
ale także żyzną glebę i nasiona roślin, 
które przynosi z bardzo daleka. Dla-
tego też można tu znaleźć rośliny 

Zapraszamy  
na niezwykle urozmaiconą sieć  
ścieżek i szlaków Karkonoszy!  

Piętnaście wybranych tras
Związek karkonoskich gmin Krko-
noše – svazek měst a obcí oferu-
je przydatną publikację, dzięki której 
można poznać mniej znane ścież-
ki i szlaki. Piętnaście wybranych 
tras prowadzi przez piękne, ciekawe 
i mniej uczęszczane miejsca. Znaj-
dują się tam opisy, profile wysoko-
ściowe, zalecenia, gdzie się zatrzy-
mać, co zwiedzić lub skąd rozciągają 

się piękne widoki. Trasy zostały tak 
dobrane, aby można było wygodnie 
dotrzeć na ich początek i z powrotem. 
Wycieczki różnią się długością i stop-
niem trudności, ale w większości są to 
wycieczki całodniowe. Broszura „Nie-
znane Karkonosze” w wersji językowej 
czesko-niemieckiej i polsko-angiel-
skiej jest dostępna w Karkonoskich 
Centrach Informacji Turystycznej lub 

skandynawskie, alpejskie, a nawet cie-
płolubne. Kotły są także domem dla 
kilku endemitów (gatunków występu-
jących tylko tam i nigdzie indziej na 
Ziemi). Nad krawędzią kotłów usytu-
owana jest radiowo-telewizyjna sta-
cja przekaźnikowa, będąca niegdyś 
schroniskiem.

Wielki Szyszak (1 509 m n.p.m.) Od 
razu rzucają się w oczy gołoborzowe 
tarasy. Tworzą one typowe dla Karko-
noszy skalne płaskowyże. Powstały 
w zimnym klimacie epoki lodowco-
wej w wyniku stopniowego wietrze-
nia skalnych zboczy. Wysokość nad 
poziomem morza i charakter roślin-
ności plasują Wielki Szyszak wśród 
szczytów piętra alpejskiego. Ekstre-
malne warunki klimatyczne sprzyja-
ją życiu różnych gatunków owadów.
Śląskie Kamienie (1 414 m n.p.m.) 
i Czeskie Kamienie (1 416 m n.p.m.) 
Czeskie nazwy tych formacji skal-
nych – Dívčí („Dziewczęce”) i Mužské 

(„Męskie”) kameny („Kamienie”) są 
prawdopodobnie wyrazem poczucia 
symetrii dawnych górali. Ponad pięć-
dziesięciometrowej długości i dwu-
nastometrowej wysokości formacja 
skalna Czeskie Kamienie powstała 
w wyniku erozji, podobnie jak Śląskie 
Kamienie. Surowy klimat ogranicza 
liczbę żyjących zwierząt, ale nawet 
tutaj można znaleźć np. chrząszcze 

z rodziny biegaczowatych czy rynnicę 
Chrysolina lichenis. Owady stanowią 
pokarm dla ptaków, takich jak siwer-
niak, kopciuszek czy jerzyk.
Wielki Staw (1 225 m n.p.m., 6,5 hek-
tara i 23 metrów głębokości) i Mały 
Staw (1 183 m n.p.m., 2,9 hektara 
i 6,5 metra głębokości) Wraz z Wiel-
kim Śnieżnym Kotłem, Kotły Wiel-
kiego i Małego Stawu są najlepiej 
wykształconymi kotłami polskiej stro-
ny Karkonoszy. Woda w obu stawach 
ma bursztynową barwę, a jej właści-
wości fizyczne przypominają jeziora 
alpejskie. Dno jest kamieniste, miej-
scami piaszczyste.

1
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Kotlový Wodospad

Dvorský les

Wędrówki po wschodniej części Karkonoszy
O „Pielgrzymce karkonoskiej“  
Karela Hynka Máchy 
Pod koniec lata 1833 r. wielki poeta czeski okresu romantyzmu Karel Hynek 
Mácha i jego przyjaciel Eduard Hindl odbyli pieszą „Pielgrzymkę Karkonoską” 
z Pragi na Śnieżkę. Szli w kierunku Neratovic, przez Mělník, Houskę, Bezděz, 
Zvířetice, Valečov, Vyskeř, Trosky, Jičín, Radim, Novą Pakę, Studenec, Horní 
Branná, Žalý, Špindlerův Mlýn, aż do Luční boudy. W ciągu ośmiu dni prze-
szli Kotlinę Czeską aż do granicy i wspięli się na Śnieżkę, najwyższą górę  
Czech.  
„Pielgrzymka Karkonoska” wywarła 
duży wpływ na twórczość literac-
ką Máchy. Znana jest jego „Część 
pierwsza planu podróży w Karko-
nosze z Pragi” aż do Třebihošt’a, 
przebieg pozostałej części trasy 
znany jest z notatnika poety, z jego 
korespondencji oraz innych źródeł. 
Podróż i zapiski świadczą o jego 
romantycznym pragnieniu połą-
czenia poezji z życiem i dają obraz 
charakteru czeskiego krajobra-
zu. Stanowią też wyjątkową możli-
wość spotkania z ludźmi żyjącymi 
w tym regionie i dbającymi o lokalny  
krajobraz. 
Może właśnie dlatego „Pielgrzym-
ka” zachęca do naśladowania. Dłu-
gość trasy wynosi około 230 – 260 
km. Podczas podróży każdego dnia 
można wybrać dłuższą lub krótszą 
trasę. Dziennie można zaplanować 

podróż o długości ok. 17 do 32 km. 
Zapraszamy na „Pielgrzymkę”!

Odrobina inspiracji
Podczas „Pielgrzymki karkonoskiej” 
Karel Hynek Mácha przeszedł przez 
przedgórze i najwyższe czeskie góry 
na trasie: Nová Paka, Levínská Oleš-
nice, Studenec, Horní Branná, Valteři-
ce, szczyt Žalý, Rovinka, Černá skála, 
Mechovinec, Horní Mísečky, stam-
tąd do Szpindlerowego Młyna, doli-
ną Białej Łaby, do schroniska Luční 
bouda i na Śnieżkę oraz ze szczytu 
Obří Důlu do Pecu pod Śnieżką.

Než se vZanim wyru-
szysz w teren, pamię-
taj, że w górach pogo-

da zmienia się szybko i często. 
Spakuj ubranie na zmianę, coś 
do jedzenia, dużo płynów, nałado-
wany telefon komórkowy z pobra-
ną aplikacją „Záchranka” („Ratu-
nek”) i mapę. 

Pięćdziesięciokilometrowa Ścieżka braci Čapków
Ścieżka, nazwana na cześć Karla i Josefa Čapków, wiedzie przez różne czę-
ści Karkonoszy. Jest oznakowana kolorem czerwonym, prowadzi po dobrze 
utrzymanych drogach, jest przejezdna w lecie na rowerze, a w zimie na nar-
tach biegowych. W Karkonoszach prowadzi po spokojnych rejonach o pięk-
nych krajobrazach, po drodze ma kilka przystanków. Przebiega na przemian 
przez fortyfikacje graniczne i odcinek miejski prowadzący przez Trutnov, 
ponownie urozmaicony wędrówką od jednego bunkru do drugiego. Łączy 
Pomezní Boudy z Trutnovem (przechodzi koło ośrodka narciarskiego Malá 
Úpa do kościoła św. Piotra i Pawła, do Lysečinskiej boudy i do Hornych Albe-
ric), dalej biegnie nad Małymi Svatoňovicami, gdzie przecina zbocza Gór 
Jastrzębich i kończy się w Úpicach.  Po drodze można zwiedzić:

Muzeum Vápenka
W ośmiokątnym kamiennym piecu 
wapienniczym – objętym ochroną 
jako zabytek kultury – z nowocze-
sną drewnianą nadbudówką utwo-
rzona została ekspozycja muzeal-
na. Autorzy wykorzystali około 150 
fotografii, w większości dawnych, 
do przedstawienia siedmiu wieków 
życia w okolicach Albeřic. Z pomo-
cą świadków pamiętających stare 
czasy udało im się ustalić nazwiska 
osób znajdujących się na zdjęciach 
i powiązać wspomnienia z konkretny-
mi kontekstami. Klucze do Muzeum 
Vápenka są dostępne w Centrum 
Informacji Turystycznej Veselý výlet 
w Hornym Maršovie.

Obszar chroniony Dvorský les
Dvorský les jest najwyższym miej-
scem grzbietu Rýchory.  Cenny 
przyrodniczo obszar, z dziwaczny-
mi, porośniętymi mchem pniami 
drzew, zdeformowanymi przez trud-
ne warunki pogodowe i żerującą zwie-
rzynę, leży między miejscowościami 
Horní Maršov, Žacléř, Alberice i Babí. 

Las Dvorski jest przykładem tego, jak 
wyglądały karkonoskie lasy przed 
ingerencją człowieka.

Ścieżka dydaktyczna 
Rýchory
Na terenie Rýchorów, najcenniejszej 
części parku narodowego, znajdu-
je się ścieżka dydaktyczna. Prowa-
dzi od punktu widokowego Maxovka 
z odbiciem do źródełka Rýchorska 
studánka w kierunku skrzyżowania 
szlaków Kutná – Rýchory w rejony 
Lasu Dvorskiego i wraca nad Sněž-
ne Domky z powrotem. 

Twierdza Stachelberg i wieża 
widokowa Eliška 
W latach 1938–1939 między miej-
scowościami Trutnov-Babí i Žac-
léř wybudowano twierdzę artyleryj-
ską. Dziś stanowi ona godny uwagi 
pomnik budowniczych czechosło-
wackich umocnień i obrońców granic. 
Do zwiedzania dostępna jest część 
unikalnych podziemnych pomiesz-
czeń. Nieopodal w 2014 r. wybudo-
wano drewnianą wieżę widokową 
z elementami stalowymi, która ze 
względu na swoje położenie może 
przypominać wojskowy punkt obser-
wacyjny. Nazwano ją na cześć królo-
wej czeskiej i polskiej Ryksy Elżbiety 
(cz. Eliška Rejčka), żony króla Wacła-
wa II, której posagiem było pobliskie 
miasto Trutnov. 

Uwaga! Ze względu na planowany 
remont drogi dojazdowej twierdza 
będzie zamknięta od 10. 7. 2022. 
Sprawdź aktualną sytuację na 
stronie stachelberg.cz. 

Luisina cesta (Ścieżka Luizy) 
przez Těsný důl (Klausův důl) 
niedaleko Jańskich Łaźni
Na początek ścieżki Luisina cesta 
przy moście nad potokiem Černo-
horský potok najlepiej dojść dep-
takiem uzdrowiskowym od hotelu 
Lesní dům, skąd za mostem ścieżka 
Luizy skręca w lewo. Idąc dwumetro-
wej szerokości chodnikiem, dojdzie-
my pod Pardubické boudy (dawniej 
Kühnelovy boudy). Po około ćwierć-
kilometrowej wspinaczce szlak wcina 
się w skalny kanion w pobliżu wodo-
spadów potoku Černohorský potok. 
Ponieważ ścieżka biegnie pod górę 
po stromym zboczu, budowniczowie 
musieli wykonać odwierty i nacię-
cia w skale macierzystej, aby stwo-
rzyć fundamenty pod chodnik. Około 
dwadzieścia lat temu przeprowadzo-
no skomplikowaną renowację pierw-
szego mostu i dolnej części chod-
nika w najciekawszych miejscach 
doliny Těsný důl na długości około 
600 metrów.
Ścieżka prowadząca przez jeden 
z najpiękniejszych zakątków Karko-
noszy nosi imię hrabiny Alojzy Czer-
nin-Morzin, zwanej Luizą. W drugiej 
połowie XIX wieku odegrała kluczową 
rolę w rozwoju posiadłości Vrchlabí 
i Maršov. Jej pobożną działalność 
upamiętnia kaplica z grobowcem, 
znajdująca się na wzgórzu w parku 
zamkowym. Luiza zleciła jej budowę 
w latach 1887–1891, niemal równo-
cześnie z budową kościoła św. Waw-
rzyńca na Náměstí Míru (Plac Pokoju) 
we Vrchlabí. Od roku 2006 r. kaplica 
jest chronionym zabytkiem kultury 
Republiki Czeskiej.

Szlak tragarzy górskich  
we wsi Velka Úpa
Wejście na Śnieżkę ścieżką, po któ-
rej przez sto lat tragarze nosili ładun-
ki, jest ciekawym doświadczeniem. 
Można wybrać jedną z trzech tras. 
Wszystkie zaczynają się koło Hospůd-
ki Horských nosičů (Karczmy tra-
garzy górskich) w Velkiej Úpie. Na 
szczyt Śnieżki wchodzi się po prawie 
siedmiokilometrowej trasie. Trasy są 
oznakowane, wyposażone w miejsca 
odpoczynku z epoki, z podwyższo-
nymi podporami do odłożenia nie-
sionego ładunku i tablicami z opi-
sem historii tego rzemiosła. Trasa A 
(ok. 3 godz.) to wejście na Portášky 
(1 060 m n.p.m.), następnie w kie-
runku schronisk Bouda Jana i Chata 
Borůvka. Podczas schodzenia w dół 
ze starego punktu widokowego moż-
na spojrzeć na całą dolinę Velkiej Úpy, 
gdzie kończy się trasa A. Trasa B (ok. 
4 godz.) prowadzi po oznakowanej 
ścieżce przez Portášky na Růžovą 
horę (1 354 m n.p.m.), w schronisku 
Růžohorky znajduje się kolekcja cza-
rownic, a pobliskie gospodarstwo gór-
skie oferuje domowe specjały. Trasa 
C (ok. 4 godz.) jest kontynuacją trasy 
B i prowadzi pieszo z Růžovej Hory 
na szczyt Śnieżki (1 602 m n.p.m.) 
do punktu docelowego dla górskich 
tragarzy.

Ścieżka po Czechach  
Wybierz się na niezwykłą wycieczkę
Ścieżka po Czechach (Stezka 
Českem) to projekt niekomercyjny, 
realizowany przez grupę entuzja-
stów pod kierownictwem poszuki-
wacza przygód Martina Úble, którzy 
nawiązali współpracę z Klubem Cze-
skich Turystów. Wspólnie opracowa-
no możliwości odbycia pieszo lub na 
rowerach pięknej i ciekawej podróży 
po całym kraju. Trasa przebiega głów-
nie po oznakowanych szlakach Klubu 
Czeskich Turystów KČT i wytyczona 
została we współpracy z nim. 
Trasę można pokonać w całości, 
można też wybrać Ścieżkę Północ-
ną lub Południową albo zdecydować 
się na wędrówki po poszczególnych 
odcinkach na przykład w weekendy. 
Można też przemierzyć ją z zacho-
du na wschód (lub odwrotnie), powo-
li lub szybko, śpiąc w schroniskach 

lub pod namiotem. Po prostu jak kto 
lubi. Szczegółowe przebiegi poszcze-
gólnych odcinków, mapy, wskazówki 
i inne informacje można znaleźć na 
stezkaceskem.cz. 
Na profilu facebookowym profilu 
Ścieżki po Czechach (Stezka Českem) 
można uzyskać porady dotyczące 
aktualnego stanu szlaków, wskazów-
ki dotyczące noclegów i inne aktual-
ne informacje. We wrześniu 2021 roku 
narodziła się kolejna ciekawa współ-
praca pomiędzy pasjonatami ze Szla-
ku Bohaterów Słowackiego Powsta-
nia Narodowego (Cesta hrdinov SNP), 
KČT i KST (Klub Słowackich Turystów). 
W ten sposób powstał długodystan-
sowy szlak turystyczny prowadzą-
cy przez piękne czeskie i słowackie 
góry pod nazwą Czechoslovak Trail 
/ Stezka Československem (w Cze-
chach biegnie on wzdłuż Ścieżki po 
Czechach). 
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Starą Drogą Buchara 

Pomezní boudy

Wybierz środkową część pasma górskiego 
Bucharova cesta – Droga Buchara
Łączy miasto Jilemnice z symbolicznym źródłem 
czeskiej rzeki Łaby.
Trzydziestokilometrowa oznakowana kolorem czerwonym trasa zaczyna się 
na rynku w Jilemnicach, prowadzi przez Hrabačov do wsi Dolní Štěpanice, 
skąd koło wsi Horní Štěpanice prowadzi w górę do Benecka, koło południo-
wego zbocza góry Žalý, wzdłuż osi Žalskiego hřbetu i za przełęczą Janske 
sedlo dalej w kierunku Szpindlerowego Młyna do Labskiej, na Harrachov-
ską Skałę i na Horní Mísečky. Następnie wspina się po zboczach Medvědína 
i przez Šmídovą vyhlídkę wraca do asfaltu Górskiej Drogi Masaryka (Masa-
rykova horska silnice). Dalej biegnie wzdłuż niej aż do jej końca pod Vrbato-
vą boudę. Stąd ścieżka prowadzi wzdłuż krawędzi doliny Labsky dul przez 
punkt widokowy Ambrožova vyhlídka do wodospadu Pančavský vodopád, 
do Labskiej boudy i do źródeł Łaby, gdzie się kończy. 

Inicjatorem powstania drogi był Jan 
Buchar (1859–1932), były dyrektor 
szkoły w Dolnych Štěpanicach, jeden 
z inicjatorów czeskiej turystyki pieszej 
i narciarskiej w Karkonoszach. Przy 
wsparciu hrabiego Jana Harracha wy-
budował ją Klub Czeskich Turystów 
z Jilemnic. Pierwotnie nosiła nazwę 
„Drogi przez trzy wzgórza” i łączyła 
wzgórze Žalý z Horními Mísečkami. 
Powodem budowy, oprócz promowa-
nia turystyki pieszej w Karkonoszach, 
była próba konkurowania przez cze-
ski klub turystyczny z niemieckim To-
warzystwem Karkonoskim. 
W 1924 roku, z okazji 65. urodzin Bu-
chara, trasę przedłużono z Horních 

Míseček przez Szpindlerowy Młyn 
i południowe zbocze Kozich Grzbie-
tów do Luční boudy. Później zmody-
fikowano ją do obecnego jej kształtu 
i przedłużono do źródeł Łaby. 
Odcinek Svatý Petr – Luční bouda jest 
dziś nazywany Starą Drogą Buchara 
(Stará Bucharova cesta). Zmieniono 
także przebieg trasy między Dolními 
Štěpanicami a Beneckiem (pierwotna 
trasa prowadziła przez Mrklov i Lho-
tecko), w rejonie wschodniego zbo-
cza góry Zadní Žaly. 

Karkonoski  
Szlak Piwny
Zapraszamy na wyjątkowe przeżycia 
sportowe i gastronomiczne! Najpięk-
niejsze zakątki Karkonoszy i dosko-

nałe piwo – to atrakcje naszych naj-
wyższych gór, gdzie od wiosny do 
jesieni otwarty jest Karkonoski Szlak 
Piwny. To idealny program na week-
end z grupą  przyjaciół!
Wędrówkę Szlakiem Piwnym najlepiej 
zaplanować na dwa dni. Wystarcza-
jąca ilość czasu pozwoli na faktycz-
ne odwiedzenie każdego z browarów, 
delektowanie się lokalnym piwem, 
a także na zwiedzanie któregoś z bro-
warów z piwowarem jako przewod-
nikiem. Pozostałe wycieczki można 
realizować zgodnie z własnym har-
monogramem pobytu w Karkono-
szach. 

5 browarów  
na 2 trasach 
Wyrusz pieszo po 
oznaczonych szlakach turystycz-
nych. 
Możesz wybrać TRASĘ NR 1 : Z Bro-
waru Trautenberk przez Portášky i 
Růžohorky do browaru Pecký pivo-
var • Z browaru Pecký pivovar przez 
Richtrovy boudy, Výrovkę i Chalu-
pę Na Rozcestí do Browaru Fries 
(gdzie dostępne jest również piwo 
Hendrych) • Z hotelu Friesovy boudy 
przez Strážné do browaru Medvěd  • 
Łącznie 30,5 km

Albo TRASĘ NR 2:  ZBrowaru 
Trautenberk przez Jelenkę, Śnież-
kę i Růžohorky do browaru Pecký 

pivovar (ze Śnieżki można zjechać 
kolejką linową) • Z browaru Pecký 
pivovar przez Severkę i Chalupę Na 
Rozcestí do browaru Fries (gdzie 
dostępne jest również piwo Hen-
drych) • Z hotelu Friesovy boudy 
przez Strážné do browaru Medvěd • 
Łącznie: 31,2 km. 

Przystanki na trasie to m.in.: 
Browar Trautenberk w miejsco-
wości Horní Malá Úpa, 1 045 m n.p.m. 
i pięć metrów pod ziemią w piwnicy 
dawnej Tippeltovej boudy. Miłość 
do piwa w      Pecu pod Śnieżką 
przejawia się w piwie Sněžka. 
Piwo Fries można kupić 
w pensjonacie Andula 
z mikrobrowarem  

Fries, a także w hotelu Frieso-
vy boudy w centralnej części Kar-
konoszy (leje się tu również piwo 
Hendrych). Browar     Hendrych 
w Vrchlabí (zwiedzanie browaru po 
wcześniejszym umówieniu się). Bro-
war      Krkonošský medvěd (Kar-
konoski Niedźwiedź) na brzegu Łaby 
w Vrchlabí.
krkonosskapivnistezka.cz

Grzbietowa Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej
Z Karkonoszy Zachodnich przez Środkowe we Wschodnie 
(lub odwrotnie) prawie wzdłuż granicy państwa
Ma prawie dwadzieścia osiem kilometrów długości i w mniejszym lub więk-
szym stopniu przebiega wzdłuż granicy państwowej między Republiką Cze-
ską a Polską lub ją przecina. Czerwony szlak łączy zachodnią i wschodnią 
część Karkonoszy, prowadzi przez najwyższe grzbiety i oferuje spektaku-
larne widoki na polską i czeską stronę gór. Można na niego wejść od strony 
Szklarskiej Poręby/Harrachova lub od strony Przełęczy Okraj/Pomezni Boudy.

Jeśli rozpoczniemy wędrówkę 
w zachodnich Karkonoszach na roz-
drożu pod Twarożnikiem (nad Vosec-
ką boudą), przejdziemy przez Śnieżne 
Kotły, koło Śląskich i Czeskich Kamie-
ni do Szpindlerowej Boudy. Za nią wej-
dziemy na Mały Szyszak i dotrzemy 
do punktu widokowego, z którego 

roztacza się widok na Wielki i Mały 
Staw (jeziora polodowcowe). Następ-
nie wejdziemy na Śnieżkę, a stamtąd 
zejdziemy do Przełęczy Okraj. 
Trasa grzbietowa jest dość długa 
i wymagająca jak na wycieczkę jed-
nodniową. Wędrówkę można połą-
czyć z noclegiem w jednym z gór-
skich schronisk. Można też wybrać 
jeden z odcinków i wejść na trasę 
z kilku miejsc w Karkonoszach.

Górskie schroniska – 
boudy
Wybraliśmy dla was schroniska gór-
skie na trasie, których bogata historia 
kryje w sobie wiele opowieści

Vosecká bouda  
(1 260 m n. m.)
Schronisko powstało po zakończeniu 
sporów granicznych między szlach-
tą miejscową a śląską przed 1743 
r. Pierwotnie służyło jako stodoła 
na siano i schronienie dla drwali. W 
1896 r. rosnący ruch turystyczny oraz 

starania hrabiego Harracha o rozsze-
rzenie zakazu wypasu w lesie i na 
obszarach powyżej jego górnej gra-
nicy doprowadziły do zburzenia sta-
rej, zniszczonej budy i wybudowania 
nowego budynku z przeznaczeniem 
na noclegi dla gości. Obecny wygląd 
budynek uzyskał w wyniku rozbudo-
wy po II wojnie światowej.

Petrova bouda  
(1 288 m n. m.)
Około 1811 r. Jan Pittermann wybu-
dował na miejscu letniego szałasu 
budynek górski, który miał służyć 
gospodarce pasterskiej. Pitterman 
zasłynął z organizowania zjazdów 

na saniach rogatych do Szpindlero-
wego Młyna i Jagniątkowa. W 1880 
r. J. Pittermann podjął pierwsze pró-
by opanowania jazdy na nartach. 
W latach 1886–87 w sąsiedztwie 
starej Petrovki wybudowano dwu-
piętrowy budynek z balkonem i tara-
sem. W 2011 r. schronisko spłonęło. 
Dziś nowe schronisko jest już użyt-
kowane, a więcej informacji na jego 
temat można znaleźć na stronie 19.

Luční bouda  
(1 041 m n. m.) 
Prawdopodobnie jest to pierw-
szy budynek mieszkalny położony 
w obrębie samego grzbietu Karko-
noszy. Powstał on na starym szla-
ku handlowym łączącym Czechy ze 

Śląskiem. O jego znaczeniu świad-
czy częste odnawianie go po wielu 
niszczycielskich pożarach i klęskach 
żywiołowych. Nawet październikowy 
pożar w dniach mobilizacji w 1938 r. 
nie pozbawił go znaczenia. 

Pomezní boudy  
(1 041 m n. m.) 
Podwaliny osady Malá Úpa, w któ-
rej najbardziej na północ wysuniętej 
części znajdują się Pomezní boudy, 
zostały położone w drugiej połowie 
XVI wieku przez drwali. Rozkwit tury-
styki można zaobserwować od koń-
ca XVIII wieku. Od 1817 r. z Pome-
zních boud organizowano przejażdżki 
saniami rogatymi, które kończyły się 
w Kowarach po śląskiej stronie gór.
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Pomezní boudy

Wodospad Mumlavy

Pomnik Zapomnianych Patriotów

Šindelka

Paseky 
nad Jizerou

W Karkonosze Zachodnie
Harrachova cesta
Najstarszy szlak turystyczny w Karkonoszach
Harrachova cesta – Droga Harracha – 
wije się przez Karkonosze na długo-
ści 19 km. Łączy ona Harrachov w 
zachodniej części z Szpindlerowym 
Młynem w środkowej części gór. 
Wybór miejsca, z którego się wyru-
szy, należy już do turysty. Dwie waż-
ne karkonoskie rzeki – Łaba i Mumla-
va – będą naszymi przewodnikami 
w podróży przez wyjątkowe zakątki 
Karkonoszy. Wsłuchajmy się w ich 
huk obserwując, jak pokonują drogę 
przez tę krainę. Obejrzeć możemy 
Łabę wpadającą wodospadem Lab-
ský vodopád w Dolinę Łaby. Stąd już 
tylko kilometr od źródeł tej rzeki, war-
to tam podejść. Z powrotem na Har-
rachovą cestę wrócimy na rozdrożu 
U čtyř pánů (dosłownie: „U czterech 
panów”). Wzdłuż Mumlavy nas od roz-
droża Krakonošova snídaně (dosłow-
nie: „Śniadanie Karkonosza”) popro-
wadzi ścieżka dydaktyczna „Żywa 
martwa Mumlawa” („Živá mrtvá 
Mumlava”). Na 6 tablicach informa-
cyjnych dowiemy się, czym są gigan-
tyczne zagłębienia w skałach – mar-
mity – i dlaczego się niebezpieczne, 

dlaczego Mumlava nie jest bio-
Mumlavą i jak tworzy się tundra.
Ścieżka powstała z inicjatywy hra-
biego Jana Nepomucena Harracha 
w latach 1876–79 w celu udostęp-
nienia cennych stanowisk leśnych na 

potrzeby wycieczki Czeskiego Towa-
rzystwa Leśnego w dniach 4 i 5 sierp-
nia 1879 r. po lasach majątku Jilem-
nice. W wycieczce wzięło udział 650 
ekspertów leśnictwa i innych gości o 
różnym statusie zawodowym i spo-
łecznym. 
Odcinek trasy od Białego Mostu 
w Szpindlerowym Młynie do Labskiej 
boudy jest najstarszym szlakiem tury-
stycznym w Karkonoszach.

Z materiałów czeskiego  
Karkonoskiego Parku Narodowego

tu nie tylko wyjątkowe mistrzostwa 
świata w grze zwanej „czamburiną” 
(„čamburína”), ale także serwowane 
jest wyśmienite piwo Prdecký Perlík.
Planýrka, jedna z najstarszych i naj-
piękniejszych dróg, została wyty-
czona jako droga leśna w XIX wieku 
przez hrabiego Kamila Rohana. Pro-
wadzi z Makova przez „krainę wody”, 
obok Starej Szkoły i uroczej kaplicz-
ki Trójcy Przenajświętszej w Havír-
nie na harrachovskie Mýto do zbie-
gu rzek Izery i Mumlavy.
Žížalą dotrzeć można do Bratroucho-
va, wioski założonej przez braci cze-
skich, którzy po wojnie trzydziesto-
letniej uciekli w góry ze względu na 
prześladowania. 
Mrtvice – droga zawdzięcza swoją 
nazwę prawdopodobnie trudnościom 
związanym z wędrówką z ciałami 
zmarłych niesionych na cmentarz. 
Víchová nad Jizerou i Víchovská 
Lhota nie miały własnych kościołów, 
więc należały parafialnie do sąsied-
niej Ponikli, wioski położonej nieda-
leko, ale trudno dostępnej najkrótszą 
drogą pod górę. 
Bátovka, najkrótsze połączenie mię-
dzy Beneckiem a Mrklovem i Dolní-
mi Štěpanicami, znalazła się nawet 
w piosence. Zaczyna się – lub koń-
czy – w Benecku koło krzyża. Po dro-
dze z Mrklova można zatrzymać się 
w jednej z najbardziej znanych karko-
noskich knajpek U Bubeníků.

Z materiałów Eliški Pilařovej

Podróżując po zachodnich Karkonoszach można odwiedzić
Pomnik Zapomnianych Patriotów, Paseky nad Jizerou

Muzeum Karkonoskie Pomnik Zapo-
mnianych Patriotów (Krkonošské 
muzeum Památník zapadlých vla-
stenců) znajduje się w otoczeniu 
pięknej przyrody, z imponującym 
widokiem na zachodnie Karkono-
sze. Muzeum powstało w dawnym 
budynku parafii jako miejsce pamię-
ci poświęcone pisarzowi, lutniko-
wi i pomocnikowi nauczyciela Věn-
ceslavowi Metelce, którego zapiski 
zainspirowały pisarza K.V. Raisa do 
napisania powieści „Zapadlí vlastenci” 
(„Zapomniani patrioci”, w tłumacze-
niu na j. polski J. Kietlińskiej-Rudzkiej 
„Patryoci z zakątka”). W odnowionym 
i zmodernizowanym muzeum moż-
na zobaczyć na przykład pokaz pra-
cy na krosnach, a dzieci z pewnością 
zainteresuje ruchoma szopka. Jedna 

z wystaw muzeum poświęcona jest 
również słynnej karkonoskiej szkole 
lutniczej. Czy wiesz, że Paseky nad 
Izerą to kolebka lutnictwa?

Leśna ścieżka 
dydaktyczna U Mlejna, 
Martinice v Krkonoších
Znajdziemy ją w pobliżu Jilemnic 
w okolicy kompleksu stawów, zwa-
nych Martinicke rybníky, pod szczy-
tem Bransko. Motto ścieżki – „Las 
jest wyspą życia w krajobrazie stwo-
rzonym przez człowieka” – wiele 
mówi. Ścieżka pokazuje, jak ważną 
rolę w rozwoju lasów odgrywają ich 
właściciele i zarządcy. Od hrabiego 
Harracha po dzisiejsze Lasy Repu-
bliki Czeskiej, które przejęły te tere-
ny leśne w 1992 r.  

Ścieżka zaczyna się w miejscu nieda-
leko drewnianego budynku tzw. Marti-
nickiego Młyna. Ma niecałe 2 km dłu-
gości, 7 przystanków, wiele miłych 
miejsc do odpoczynku i romantycz-
nych zakątków. Idealna na popołu-
dniowy spacer z dziećmi, można ją 
również przejechać na rowerze.

Ekspozycja leśnictwa 
i łowiectwa Šindelka, 
Harrachov
W budynku znanym jako Šindelka 
w Harrachovie od początku XIX wie-
ku produkowano gontowe pokrycia 
dachowe (po czesku „gont” to właśnie 
„šindel”, nazwę więc możemy przetłu-
maczyć jako „gontownia”).  Dziś ten 
zbudowany z granitu budynek otwarty 
jest dla wszystkich zainteresowanych 

lasem i jego mieszkańcami jako jedna 
z ekspozycji Muzeum Karkonoskie-
go. Dzieciom szczególnie spodoba 
się zagroda zimowa, w której kilka 
zwierząt leśnych gromadzi się wokół 
paśnika z różnymi rodzajami pożywie-
nia. Czy dzieciom uda się dopasować 
wszystkie tropy do ich właścicieli?
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Poznaj stare 
karkonoskie drogi 
Buďárka, Planýrka, Žížala 
i Mrtvice
Nazwy tych dróg – Budziarka, Równin-
na, Dżdżownica, Martwica – odzwier-
ciedlają dzieje regionu i historie miesz-
kańców, którzy chodzili nimi przez 
wiele lat. W dawnych czasach naj-
krótsze drogi były najwygodniejsze. 
Nieważne, że pięły się stromo po zbo-
czach! Po dziś dzień w Karkonoszach 
obowiązuje „przezgórkowe” odmierza-
nie odległości – szosą 6 km, a przez 
górkę – 4 km. W górę więc przez 
Paseky nad Izerą prowadzi Buďárka, 
którą rokitniccy budziarze (gospoda-
rze hodujący bydło) wozili masło i ser 
na rynki aż do Niemiec. W dolnej czę-
ści Buďárkę przecina idąca po war-
stwicy Planýrka, przechodząca przez 
najstarsze części wsi Paseky. Z doli-
ny Izery do Bratrouchova wije się dro-
ga  Žížala, po której furmanką udało 
się przywieźć nawet szafę grającą. 
Z Víchovskiej Lhoty do Ponikli ostro 
w górę prowadzi „pogrzebowa” dro-
ga Mrtvice. Z Benecka przez wąwo-
zy, łąki i wzdłuż potoku Cedron wije 
się tkacka Bátovka. 

Rajdy  
turystyczne
Jeśli lubisz wędrować w grupie, 
wybraliśmy propozycje wędró-
wek zorganizowanych 

n	Śladami nauczyciela Jana 
Buchara (Jilemnice), ic.mestojil-
emnice.cz

n	Rajd Karla Klíča, Jesienny rajd 
przyrodniczy przez Podkrkonoší 
(Hostinné), hostinne.info

n Wejście na górę Žalý z Jilemnic 
i Vrchlabí  (Benecko),  
benecko.info

n Krakonošova 100 (Vrchlabí), 
mestovrchlabi.cz, krkonose.eu

n Rajd mieszkańców Lanova 
na Śnieżkę przez trzy szczyty  
(Lánov), lanov.cz

n W poszukiwaniu skarbów Karko-
noszy, Śladami karkonoskich 
lodowców itp. (Vrchlabí – Správa 
KRNAP), krnap.cz

n Pielgrzymka św. Wawrzyńca 
(Pec pod Sněžkou),  
veselyvylet.cz, turistapec.cz

n Wędrówki Karkonosza   
(Horní Malá Úpa), malaupa.cz

n Mladobucká pięćdziesiątka  
(Mladé Buky),  
obecmladebuky.cz

n Wędrówka przez Góry Krucze  
(Žacléř)  infocentrum-zacler.cz

Bardziej szczegółowe informacje 
o terminach rajdów i organizacji całej 
imprezy można zawsze znaleźć na 
odpowiednich stronach interneto-
wych lub uzyskać od pracowników 
karkonoskich centrów informacyj-
nych.
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Prowadzą one obok pomnikowych 
drzew, skał i źródełek, strumieni i rzek, 
kościołów i restauracji. 

Buďárka, prostą drogą prowadzącą 
po zboczach wsi Paseky nad Izerą, 
dojdziemy od Izery prawie do Rejdic 
na granicy Gór Izerskich. W centrum 
Paseky nad Izerą można zatrzymać 
się przy Muzeum – pomniku zapo-
mnianych patriotów (Památník zapa-
dlých vlastenců) lub przy kościele św. 
Wacława. Dominantą miejscowego 
cmentarza jest pomnik poświęcony 
Věnceslavowi Metelce, ważnej postaci 
w historii Paseky nad Izerą, autorstwa 
artysty rzeźbiarza Vladimíra Preclíka.
Nie przegapmy restauracji Hospo-
da Na Perlíčku (inaczej nazywanej 
PRDEK) z widokami całe zachod-
nie Karkonosze. Organizowane są 

Budziarka

8
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Grobowiec Krzyża Świętego, Horní Branná

Ruiny zamku Břecštejn

Leśna ścieżka dydaktyczna „U Mlejna“

Park Przyrody Hrádeček

Dom Bohumila Hanča, Jilemnice

Pomnik generała Gablenza

Wężową ścieżką  
na punkt widokowy
Kręta, niespełna jednokilometrowa 
„Wężowa ścieżka” (Hadí stezka), 
wspinająca się stromo od Urzędu 
Gminy w Rudníku na Soví vrch (Sowie 
Wzgórze), oferuje niezwykłe wido-
ki na część tej miejscowości i przy-
ległe pogórze poniżej Černej hory. 
Po drodze można usiąść na ręcznie 
rzeźbionych ławeczkach. Z punktu 
widokowego Hadí vyhlídka na koń-
cu trasy (478 m n.p.m.) można iść 
dalej w kierunku Rudník – Leopoldov 
lub na Červeną výšinę, skąd niebie-
ski szlak turystyczny prowadzi na 
Hostinné lub przez Vlčice do Trut-
nova. Chodnik  „Hadí stezki” został 
założony przez grupę lokalnych entu-
zjastów przy wsparciu gminy Rudník 
w 2013 roku. 

Punkt widokowy  
U Křížku w Rudníku
Oprócz „Wężowego” punktu widoko-
wego („Hadí vyhlídka”) piękne wido-
ki oferuje także punkt widokowy  
„U Křížku” („Koło krzyżyka”) na wzgó-
rzu Pastvina (502 m n.p.m.). Swoją 
nazwę zawdzięcza kamiennemu krzy-
żowi z XIX wieku, który został odre-
staurowany w 2013 roku. Do krzyża 
dotrzemy również spod Urzędu Gmi-
ny w Rudníku. Na miejscu znajduje 
się także zadaszone miejsce do sie-
dzenia, miejsce na ognisko oraz tabli-
ca informacyjna z lokalną legendą. 

Víchovská ścieżka  
śladami obrazów 
Kavána, Víchová  
nad Jizerou
Zapraszamy na spacer po miej-
scach, w których malarz František 
Kaván stworzył swoje piękne dzie-
ła. Dwunastokilometrowa ścieżka 
dydaktyczna z trzynastoma tablica-
mi informacyjnymi przybliża histo-
rię i atrakcje miejscowości Víchová 
nad Jizerou. Malownicze krajobrazy, 
spokojne podgórskie ścieżki i impo-
nujące widoki na zachodnie Karko-
nosze oczarują każdego, tak samo 
jak oczarowały Františka Kavána, 
jednego z czołowych czeskich 
malarzy pejzażystów. Szlak moż-
na przejść pieszo lub przejechać na  
rowerze.

Wycieczki u podnóża gór
Podczas wędrówek warto pamiętać o przedgórzu Karkonoszy. Przedgórze 
Karkonoszy oferuje możliwość łatwych wycieczek i zupełnie inne widoki. 
Nie spotkasz tu tłumów turystów. Zamiast tego można cieszyć się ciszą 
i spokojem, szumem strumieni i odgłosami lasu. Możesz też wybrać się 
na spacer po miastach, których zabytki i wybitne postaci odcisnęły pięt-
no na historii regionu.

Park Przyrody Hrádeček, Mladé Buky
Lekki spacer po cennym przyrodniczo 
terenie, na którym nadal znajdują się 
pierwotne drzewostany i który nieod-
łącznie kojarzy się z osobą Václava 
Havla. Wycieczka przez Park Przyro-
dy Hrádeček. 
Samochód można zaparkować 
w ośrodku Grund Resort Mladé Buky. 
Tutaj wejdziemy na ścieżkę dydak-
tyczną „Wokół góry Pekelský vrch” 
(Okolo Pekelského vrchu), która 
poprowadzi nas przez park przy-
rodniczy. Trasa prowadzi do małej 

wioski Hrádeček. Ma ona około sze-
ściu domów, z których jeden, o nume-
rze 21, jest nierozerwalnie związany 
z Václavem Havlem. To tutaj schronił 
się na emigracji wewnętrznej z Pragi, 
tutaj tworzył i organizował prywatne 
„imprezy kulturalne”. Wieś Hrádeček 
leży poniżej ruin zamku Břecštejn. 
Mały zamek został zbudowany na 
stromej skale już w XIV wieku. Dziś 
zachowały się tylko zewnętrzne ścia-
ny, które można sobie pooglądać 
i zeksplorować.

Śladami bitwy pod Trutnowem  
27 czerwca 1866 r., Trutnov
Tego pamiętnego czerwcowego dnia 
okolice Trutnova dla wielu żołnie-
rzy zamieniły się dosłownie w pie-
kło. Ponad 60 tys. z nich ruszyło do 
walki. Ilu zostało zabitych? Ilu było 
rannych? Ilu przerażonych? Po miej-
scach, w których toczyły się walki, 
prowadzi ścieżka edukacyjna „Dzień 
bitwy pod Trutnowem” („Den bitvy 
u Trutnova”), która odpowiada na te 
i wiele innych pytań.
Podczas wycieczki zwiedzimy miej-
sca ważnych walk, zapoznamy się 
z postaciami poległych i pochowa-
nych tam osób oraz zobaczymy 
kaplicę św. Jana Chrzciciela na Jan-
skym vršku, gdzie toczyły się nie-
zwykle zacięte walki. Dojdziemy do 
pomnika generała Ludwiga Gablen-
za, który dowodził zwycięskimi woj-
skami austriackimi. Być może wła-
śnie tutaj dowiemy się, że bitwa pod 
Trutnowem była jedyną bitwą w całej 
wojnie prusko-austriackiej 1866 roku, 
w której zwyciężyli Austriacy. Generał 
Gablenz nie poległ tutaj, ale na wła-
sne życzenie został tu pochowany. 

Pomnik służy również jako wieża 
widokowa, na którą można wejść za 
darmo w ramach spaceru.
ictrutnov.cz.

Zwiedzanie harrachovskich stawów i ścieżki 
dydaktycznej Rybárna, Harrachov
Między zbiegiem rzek Milmice 
i Mumlava na południowo-zachod-
nim skraju Harrachova, na terenach 
leśnych, w trudnym, skalistym terenie, 
znajdują się dwa historyczne i jeden 
nowy staw.  
Znajdziemy je na końcu ścieżki dydak-
tycznej Rybárna, do której można 
dojść z dawnej szkoły leśnej w doli-
nie Anenské údolí. Stawy zostały zało-
żone w 1873 r. przez hrabiego Jana 

Nepomucena Harracha w celu hodow-
li pstrągów. Gospodarstwo (rybárna) 
na Nowym Świecie (Novy svet, dziel-
nica Harrachova) wypuszczało nawet 
ponad 100 tysięcy pstrągów rocznie. 
W 2019 r. władze miasta podjęły decy-
zję o rewitalizacji stawów i ich otocze-
nia. Obecnie główną funkcją stawów 
jest zatrzymywanie wody w środo-
wisku, oprócz tego cieszą one oko. 

Z materiałów Lucie Novákovej

Do miejscowości Horní Branná i Martinice 
w Karkonoszach
Zapraszamy na wędrówkę śladami 
Harrachów i J. A. Komeńskiego, pod-
czas której poznamy też życie ludzi 
mieszkających u podnóża gór oraz 
najwyżej położoną stację kolejową 
w Karkonoszach.
Spokojny spacer zaczynamy koło 
pałacu w miejscowości Horní Branná. 
W pięknych podziemnych pomiesz-
czeniach warto zwiedzić interak-
tywną wystawę „Życie pod górami” 
(Život pod horami; uwaga – wysta-
wa dostępna jest indywidualnie tylko 
po wcześniejszym uzgodnieniu pod 
nr tel. +420 734 722 632). Spaceru-
jąc po terenie wokół zamku, można 
dojść do Grobowca Krzyża Św. (Hrob-
ka sv. Kříže), gdzie w podziemnej 
krypcie spoczywają szczątki człon-
ków hrabiowskiego rodu Harrachów. 
Osoby zainteresowane zwiedzaniem 
grobowca z przewodnikiem muszą 
umówić się na spotkanie telefonicz-
nie pod wyżej podanym numerem. 
Naprzeciwko grobowca hrabia Alois 
kazał wybudować tzw. „harrachowski 

szpital”, w którym dożywotnio utrzy-
mywał swoich dwunastu sędziwych 
służących. 
Z zamku można wyruszyć dalej czer-
wonym szlakiem „pałacowym” w kie-
runku Martinic w Karkonoszach. 
Prowadzi on do leśnej ścieżki dydak-
tycznej U Mlejna („Koło młyna”).  
Punktem docelowym wyciecz-
ki jest stacja kolejowa Martinice 
v Krkonoších, z której można wró-
cić pociągiem na miejsce rozpoczę-
cia wycieczki.

Jilemnice znane nieznane
Poznamy zabytkowe Jilemnice, koleb-
kę narciarstwa i miasto będące miej-
scem narodzin Jaroslava Havlíčka 
i Bohumila Hanča. Ścieżka dydak-
tyczna prowadzi przez najciekawsze 
miejsca w mieście i oferuje widoki na 
Karkonosze i ich przedgórze.  
W sercu Jilemnic znajduje się ratusz, 
barokowy zespół rzeźb Krzyża Świę-
tego oraz rzeźba Matki Boskiej z pra-
cowni M.B. Brauna. Na środku rynku 
szumi woda w empirowej fontannie. 
Stąd żółtym szlakiem można dojść do 
miejsca urodzenia pisarza Jaroslava 
Havlíčka. Dalej kierujemy się na Hra-
bačov do domu, w którym mieszkał 
słynny karkonoski narciarz Bohumil 
Hanč. Poznamy kaplicę św. Anny 
i punkt widokowy na Kozincu, skąd 
roztacza się daleki widok na rozległą 
panoramę gór i przedgórza. Widoki 
na karkonoskie grzbiety (Kotel, Kar-
konosze, Žalý z wieżą widokową) są 
niezapomniane.    
Odwiedzimy też mieszczące się 
w jilemnickim pałacu Muzeum Kar-
konoskie, które przybliża atmosfe-
rę czasów hrabiego Jana Harracha. 
Przyczynił on się do wszechstronnego 

rozwoju regionu. W sąsiednim budyn-
ku browaru można zapoznać się 
z historią czeskiego narciarstwa. 
Będąc w Jilemnicach trzeba też zaj-
rzeć do Ciekawskiej Uliczki (Zvědava 
ulička) – unikalnego zespołu drew-
nianych domów z końca XVIII wieku. 

Cała trasa jest bardzo szczegółowo 
opisana w formie drukowanej w mate-
riałach promocyjnych dostępnych 
w Centrum Informacji Turystycznej 
w Jilemnicach.

Na Královecký Špičák, Bernartice
Przyjemna, czterogodzinna wyciecz-
ka przez miejsca, w których można 
w pełni cieszyć się magią przyro-
dy. Należy wejść na niebieski szlak 
turystyczny w Bernarticach. Dro-
ga przez piękne łąki, które jeszcze 
odpoczywają po zimie, doprowadzi 
nas do granicy lasu, skąd dalej po 
ścieżce rowerowej Traverz Vraních 

hor dotrzemy na zbocza Špičáka. 
Tu czeka nas najtrudniejsza część 
wycieczki, podczas której musimy 
wspiąć się na szczyt Královeckie-
go Špičáka. Nagrodą będzie wspa-
niały widok na Žacléř i Karkonosze 
oraz przyjemne miejsce odpoczyn-
ku. Do Bernartic wracamy ścieżką  
rowerową.

Prace Františka 
Kavána można 
obejrzeć w gale-

rii Muzeum Karkono-
skiego w Jilemnicach.  
www.kmjilemnice.cz
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Źródło Łaby

Labská stezka

Pumptrack Hostinné

Trutnov Trails

n	Godziny przyjazdów i odjazdów 
autobusów nie są orientacyjne. 
Może się jednak zdarzyć, że przy 
dużej liczbie rowerzystów załadu-
nek rowerów trwa dłużej i dlate-
go odjazd z przystanku jest opóź-
niony. Autobusy czekają na siebie 
w punktach przesiadkowych.

n	Karkonoskie cyklobusy przewożą 
rowery elektryczne, ale warunki-
em jest wymontowanie akumula-
tora. Rowerzysta musi sam zała-
dować rower do cyklobusu. 

n	Szczegółowe informacje oraz 
rozkłady jazdy cyklobusów moż-
na otrzymać w karkonoskich cent-
rach informacji turystycznej oraz na  
stronie internetowej: krkonose.eu/
pl/karkonoskie-cyklobusy 

Poznawanie Karkonoszy z siodełka roweru
Chociaż Karkonosze – najwyższe góry Czech – mają dość skomplikowane 
ukształtowanie terenu, to rowerzyści mają tu zielone światło. Terytorium 
Karkonoszy, w tym ich przedgórze, jest poprzecinane około 900 km oznako-
wanych tras rowerowych. Tereny te są odpowiednie zarówno dla wyczyno-
wych sportowców, bikerów, jak i do rodzinnych rekreacyjnych przejażdżek. 
Ścieżki rowerowe prowadzące po przedgórzu, poza partiami grzbietowymi 
gór i Karkonoskiego Parku Narodowego, oferują piękne widoki na panora-
mę gór. Podczas jazdy nie odczuwa się zmęczenia i można zabrać ze sobą 
dzieci. Zobaczysz karkonoskie schroniska, malownicze wioski i ciche zakąt-
ki, które czekają na Twoją wizytę na rowerowym siodełku.

Karkonoskie cyklobusy i kolejki linowe zawiozą Cię na szczyty gór
Cyklobusy – autobusy 
rowerowe – kursują od 28 maja 
do 29 września 2022 r.

Aby ułatwić poruszanie się po gór-
skim terenie, po regionie kursują 
karkonoskie cyklobusy. Otwierają 
one nieoczekiwane możliwości upra-
wiania turystyki rowerowej w górach 
lub wręcz przeciwnie – planowa-
nia wycieczek na tereny położone 

u ich podnóża. Autobusy te prze-
wożą rowerzystów i pieszych. Regu-
larne linie kursują z Harrachova na 
Przełęcz Okraj (Pomezní boudy) 
i z powrotem. Z linią osiową skomu-
nikowana jest sieć połączeń z inny-
mi miejscami.
Latem na szczyty gór można wjechać 
z rowerami lub wózkami dziecięcy-
mi również kolejką linową.
 

krkonose.eu/pl/kolejki-linowe

Oficjalna strona tury-
styczna krkonose.eu 
oferuje ponad sześć-

dziesiąt opracowanych propozy-
cji wycieczek rowerowych. Każ-
da wycieczka jest naniesiona 
na mapę wraz z plikiem gpx do 
pobrania, długością trasy i rodza-
jem nawierzchni.

Labská stezka – Trasa rowerowa z Karko-
noszy wzdłuż Łaby do Morza Północnego 
Rzeka Łaba jest jednym z wielkich skarbów, które zrodziły się na terenie Kar-
konoszy. Jak srebrna i życiodajna nić wije się przez góry i niziny. Zaprasza-
my na wyprawę z rzeką, niech będzie ona Twoim przewodnikiem podczas 
podróży przez Czechy i Niemcy. 

Nie każde źródło jest takie 
samo
Najdłuższa czeska rzeka rozpoczy-
na swoją ponad tysiąckilometrową 
wędrówkę na Łabskiej Łące (Labská 
louka). Na wysokości 1387 m n.p.m. 
symboliczne źródło – bo prawdziwe 
źródła są o parę metrów wyżej – Łaby 
obudowane zostało betonem, a w 
1968 roku przyozdobione murkiem, 

na którym widnieje wyrzeźbionych 
26 herbów miast, przez które prze-
pływa Łaba w drodze z Karkonoszy 
do Hamburga i Morza Północnego. 
Autorem rzeźb jest Jiří Škopek. 

Na rowerze brzegiem rzeki
Niezwykła wycieczka rowerowa 
Szlakiem Łaby. To jedna z najbar-
dziej urokliwych i zróżnicowanych 

długodystansowych tras rowero-
wych w Europie. Bardziej doświad-
czeni rowerzyści mogą wybrać trud-
niejsze trasy po drogach publicznych 
biegnących od miasta do miasta, 
przez które przepływa Łaba.

Labská stezka się nie nudzi
Oznakowana długodystansowa trasa 
rowerowa, oznakowana jako 2 – Lab-
ská stezka, wije się na łącznej długo-
ści około 1300 km wzdłuż jednej z naj-
piękniejszych rzek Europy. Prowadzi 
rowerzystów niemal od źródeł Łaby, 
przez Benecko w Karkonoszach na 
ich przedgórze (Podkrkonoší), prze-
chodzi przez stolice czeskich regio-
nów, Średniogórze Czeskie, Czeską 
i Saksońską Szwajcarię, do granicy 
czesko-niemieckiej, a stamtąd przez 

środkowe Niemcy, by zakończyć swo-
ją podróż w porcie Cuxhaven, gdzie 
Łaba wpada do Morza Północnego. 
www.labska-stezka.cz

Zabawa i adrenalina na rowerze
Pumptracki – rozpompuj się!
W Rudníku, Hostinném, Vrchlabí, Mladé Buky, Harrachovie czy Szpindlero-
wym Młynie można przejechać się na pumptrackach, gdzie jeździ się wyko-
nując na rowerze ruchy góra-dół (tzw. pompowanie).

Krkonošská Bajkovna
W 2021 roku w Szpindlerowym Młynie 
wybudowano nowy pumptrack Kar-
konoska Bajkovna. Stanowi posze-
rzenie możliwości uprawiania sportu 
rowerowego przez młodsze i starsze 
dzieci, młodzież, kluby sportowe, ale 
także dorosłych. Teren nie jest ogro-
dzony, tor jest otwarty, dostępny dla 
każdego. Obsługa koordynuje tylko 
liczbę osób. Na torze młodzi rowe-
rzyści mogą pozbyć się początkowe-
go strachu, starsi starają się uzyskać 
jak najlepsze czasy. Na tor wyjeżdża-
ją również rodzice, chcący sprawdzić 
swoje umiejętności. Pumptrack jest 
dla każdego! 
krkonosskabajkovna.cz

Bike park – dla bardzo 
sprawnych
Tory i trasy dla rowerzystów i miło-
śników sportów ekstremalnych 
powstają głównie w karkonoskich 
ośrodkach narciarskich. Można tam 
znaleźć zarówno trasy freeride, jak  
i downhill.

Singletrail czy 
singletrack? Czy jest 
między nimi jakaś różnica?
Według wikipedii nie ma! Oba słowa 
odnoszą się do rodzaju naturalnej lub 
przypominającej naturalną trasy spor-
towej, przeznaczonej do uprawiania 
kolarstwa górskiego i o szerokości 
odpowiadającej szerokości jednego 
roweru (stąd angielska nazwa sin-
gle, pojedynczy i trail lub track, trasa).  Jest to pomysłowo zaprojektowa-

na sieć leśnych szlaków terenowych 
dla rowerzystów, które są budowane 
i utrzymywane według ściśle określo-
nych zasad z najwyższym poszano-
waniem otaczającej przyrody. Trasy 
są jednotorowe, w większości ozna-
czone kolorami w zależności od stop-
nia trudności, podobnie jak w przy-
padku nartostrad. Są one ciekawe 
i dostarczają rozrywki, a jednocze-
śnie bezpieczne. W zależności od 
umiejętności rowerzysty może on 
wybierać spośród tras o różnej dłu-
gości. Zarówno początkujący, jak 
i doświadczeni rowerzyści znajdą 
tu coś dla siebie.

Sportowe trasy singlowe 
na łonie natury
Pofałdowana powierzchnia terenu 
przedgórza najwyższych czeskich 
gór, liczne głazy, piękno natury, ścież-
ki w pięknych lasach, to idealne miej-
sce do uprawiania kolarstwa podgór-
skiego.  Szlaki nie są przeznaczone 
wyłącznie dla rowerzystów o wyso-
kich umiejętnościach technicznych.  
Naturalne trasy singletrackowe o róż-
nym stopniu trudności znajdzie-

my w okolicy Čížkovy kameny i Gór 
Jastrzębich (Jestřebí hory) koło Trut-
nova. Tzw. Trutnov Trails to sieć jed-
nokierunkowych ścieżek terenowych 
dla rowerów górskich o różnym stop-
niu trudności. Zostały one zaprojek-
towane tak, aby były interesujące dla 
wszystkich kategorii rowerzystów, od 

początkujących do zaawansowanych. 
Na przykład z trasą „Kozią” („Kozí trail”) 
poradzą sobie nawet mniej doświad-
czeni rowerzyści. Trudniejsza jest tra-
sa „Modrzewiowa” („Modřínovy trail”), 
ale ma ona na trudniejszych odcin-
kach też warianty „light”. Trasa zjaz-
dowa „Pod jaskinią” („Pod jeskyňkou”), 
która rozpoczyna się wejściem po 
zabytkowych schodach i po niecałych 
2 km kończy się na starej, brukowanej 
drodze Spodní Panska cesta, wymaga 
już pewnych umiejętności. Trasa „Flo-
utek” – od slova flow – oznacza, że 
praktycznie nie trzeba na niej hamo-
wać. trutnovtrails.cz

Wyzwanie rowerowe  
Špindlerovka 
Po sukcesie zeszłorocznej edycji, rów-
nież tego lata planowana jest wypra-
wa rowerowa – „czelendż” – Cyklo-
výzva na Špindlerovku 2022, która 
odbędzie się w okresie od lipca do 
końca września. Warunkiem uczest-
nictwa jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego na stronie mesto-
spindleruvmlyn.cz, przejazd rowe-
rem do Špindlerovej boudy, zrobie-
nie zdjęcia z rowerem w punktach 
docelowych, przesłanie zdjęcia na 
adres noskova@touristboard.cz oraz 
udostępnienie go z zaznaczeniem 
@mestospindleruvmlyn i #cyklo-
výzvaŠpindlerovka na IG  lub FB.

Gdzie szukać 
rowerowych inspiracji?
Broszura „Karkonosze  
na rowerze”
Broszura zawiera mapy służące do 
orientacji, profile wysokościowe, 
informacje o oznakowaniu, listę kole-
jek i wyciągów czynnych w sezonie 
letnim oraz dane kontaktowe służb 
ratunkowych. Dołączone są kody QR, 
które odsyłają do strony mapy.cz ze 
szczegółowymi wskazówkami doty-
czącymi trasy. Wystarczy wczytać 
mapę do telefonu komórkowego 
i można ruszać w drogę. Wszystkie 
wycieczki wypróbowaliśmy na wła-
snych nogach, a krótkie filmy z tras 
można znaleźć na naszym kanale 
YouTube Krkonoše Svazek. 
Broszura jest dostępna bezpłatnie 
w karkonoskich centrach informa-
cyjnych.

W Benecku znajduje  
się oryginalny  
singletrack! 

Trasa o długości 1300 m i nie-
wielkim stopniu trudności jest 
idealna dla dzieci. Mała trasa 
singletrack znajduje się w lesie 
za boiskiem klubu sportowego 
Hančuv sportovní klub. Punkt 
startowy znajduje się bezpośred-
nio na parkingu P3 na skrzyżo-
waniu, na drodze między hotelem 
Kubat a zakrętem przy Bellevue. 
benecko.info/leto/singltrek-
-benecko/
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Członkowie Funduszu Turystyki Karkonoszy
  1	 Horský	hotel	Friesovy	boudy,	Strážné	 www.friesovyboudy.cz 
  2	 Golf	Club	U	Hrádečku	s.r.o.,	Mladé	Buky	 www.grundresort.cz 
  3 Horský	hotel	Tetřeví	boudy	Krkonoše	s.r.o.,	Dolní	Dvůr www.tetreviboudy.com 
  4	 KAD	spol.	s	r.o.,	Vrchlabí	 www.kad.cz 
  5	 MEGA	PLUS	s.r.o.,	Janské	Lázně	 www.skiresort.cz 
  6	 MELIDA	a.s.,	Skiareál	Špindlerův	Mlýn	 www.skiareal.cz
  7	 Sportovní	areál	Harrachov	a.s.,	Harrachov		 www.skiareal.com 
  8	 Rautis,	a.s.,	Poniklá	 www.rautis.cz
  9	 Regata	Čechy	a.s.	–	Hotel	Horizont,	Pec	p.Sn.	 www.hotelhorizont.cz
10	 Sdružení	pro	rozvoj	cestovního	ruchu	 www.benecko.info 
	 na	Benecku	a	okolí,	z.s.
11	 Sdružení	pro	rozvoj	cestovního	ruchu	 www.rokytnice.com/sdruzeni  
	 v	Rokytnici	nad	Jizerou
12	 SKiMU	a.s.,	Ski	areál	Malá	Úpa	 www.skimu.cz
13	 Služby	Vítkovice,	s.r.o.,	Vítkovice	v	Krkonoších	 www.skialdrov.cz
14	 Snowhill	a.s.,	Vrchlabí	 www.snowhill.cz
15	 Spartak	Rokytnice,	a.s.,	Rokytnice	nad	Jizerou	 www.skiroky.cz
16	 Stezka	korunami	stromů	Krkonoše	s.r.o.,	Jan.Lázně	 www.stezkakrkonose.cz
17	 Středisko	služeb	Benecko	s.r.o.,	Skiareál	Benecko	 www.benecko.info
18 	Resort	Sv.	František	-	Erlebachova	a	Josefova	 www.erlebachovabouda.cz 
 bouda,	Špindlerův	Mlýn
19	 Turistické	informační	centrum	Trutnov	 www.ictrutnov.cz
20	 Wellness	hotel	Skalka,	Benecko	 www.skalkabenecko.cz
21	 Harmony	Club	Hotel	a.s.,	Špindlerův	Mlýn		 www.harmonyclub.cz
22	 Areál	U	Čápa,	Příchovice	 www.ucapa.eu
23	 Státní	léčebné	lázně	Janské	Lázně,	s.p.	 www.janskelazne.com
24	 Pivovar	Trautenberk,	a.s.,	Malá	Úpa	 www.pivovartrautenberk.cz
25	 iQLANDIA,	o.p.s.,	Liberec	 www.iqlandia.cz
26	 Outdoor	plus	s.r.o.,	Penzion	Koniklec,	Jestřabí	v	Krk.	 penzionkoniklec.webnode.cz
27	 SK	Development,	a.s.,	Chata	Hradečanka	 www.hradecanka.cz
28	 MAPAB	s.r.o.,	Hotel	Horní	Pramen,	Špindlerův	Mlýn	 www.hornipramen.cz
29	 1.	Bobová	a.s,	Špindlerův	Mlýn,	Harrachov	 www.bobovka.cz
30 Apartmán	Flora,	Benecko	 www.ubytovani.benecko.com
31	 Hendrych	&	synové	s.r.o.,	rodinný	pivovar,	Vrchlabí	 www.pivohendrych.cz 
32	 Apartmán	Bára,	Černý	Důl		 www.apartmancernydul.cz
33	 Pension	Bílý	Hořec,	Lánov www.bilyhoreclanov.cz
34	 MK3,	a.s.,	Apartmány	Hladíkova	Výšina,	Rudník		 www.ubytovanicernahora.cz
35	 Vavřinec	group	s.r.o.,	Aparthotel	Svatý	Vavřinec,	Pec	 www.svatyvavrinec.cz
36	 SUPER	SPORT	spol.	s	r.o.,	Pecký	pivovar,	Pec	p.Sn.	 www.peckypivovar.cz
37	 Vyhlídka	Janské	Lázně	s.r.o.,	Janské	Lázně	 www.vyhlidkahotel.cz
38	 JURIKOL,	a.s.,	Horská	chata	Portášky,	Velká	Úpa		 www.portasky.cz
39	 Hotel	Pivovarská	bašta,	Vrchlabí	 www.pivovarskabasta.cz
40	 Labská	spol.	s	r.o.,	Vítkovice	v	Krkonoších www.labskabouda.cz
41	 R	&	B	Mědílek	s.r.o.,	Zdravá	lahev,	Žacléř	 www.zdravalahev.cz
42	 TOURWAY,	s.r.o.,	Apartmány	IT	CENTRUM	Vrchlabí	 www.apartmany-vrchlabi.cz
43 Sklárna	a	Minipivovar	Novosad	&	Syn	s.r.o.	Harrachov www.sklarnaharrachov.cz
44	 Yellow	Point,	spol.	s	r.o.,	Špindlerův	Mlýn	 www.yellow-point.cz
45	 Informační	centrum	SPINDL.INFO,	Špindlerův	Mlýn www.spindleruv-mlyn.com
46	 Orea	Resort	Sklář,	Harrachov	 www.resortsklar.cz
47	 Ilex	design	s.r.o.,	Penzion	Pivovar,	Rudník	 www.pivovarrudnik.cz
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Znajdziesz w artykułach tego 
numeru „Sezonu na Karkonosze”
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1-35     
  

Czeskie	Kamienie
Wielki	Staw
Śnieżne	Kotły
Wodospad	Kotlový	na	Potoku	Černohorskim
Dvorský	les
Starą	Drogą	Buchara	
Pomezní	boudy
Budziarka
Wodospad	Mumlavy
Šindelka	
Ruiny	zamku	Břecštejn
Grobowiec	Krzyża	Świętego
Pomnik	generała	Gablenza
Dom	Bohumila	Hanča
Źródło	Łaby
Pumptrack	Hostinné
Trutnov	Trails
Kapliczka	św.	Franciszka
Farmapark	Muchomůrka
Wieża	widokowa	U	borovice
Bajkowa	ścieżka
Muzeum	kolejnictwa	Martinice
Widok	spod	figury	św.	Józefa	
Widok	nad	Friesovými	Boudami
Huśtawka	Břízka
Smocza	Galeria
Tor	saneczkowy	Špindlerův	Mlýn
Huta	szkła	Novosad	&	Syn	
Rautis
Warta	na	Straży
Pomnik	ofiar	gór
Petrova	bouda
Poesiomat
Ski	museum	Dolní	Branná
Limobar
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Przykładowych  
kilka miejsc  

z pieczątkami

Przeżyj z dziećmi pełną przygód wyprawę w krainie 
Karkonosza – Ducha Gór! On sam  i jego pomocni-
cy poprowadzą cię przez bajkową krainę Karkono-
szy. Będziecie odwiedzać zwierzęta, spacerować 
po wesołych ścieżkach przyrodniczych, bawić się 
na trampolinach i placach zabaw, a także odkry-
wać ciekawe miejsca w naszych górach. Ponad-
to możesz wziąć udział w konkursie o wspania-
łe nagrody. 
Do świata Bajkowych Karkonoszy wejść można 
przez stronę internetową pohadkove.krkonose.
eu. czekają na ciebie ciekawe przygody, a stro-
na zapozna z wszystkimi atrakcjami projektu.

Gra z pieczątkami
Na rodzinne wakacje zabierz ze sobą 
przewodnik po bajkowych Karkono-
szach. Malowana książeczka popro-

wadzi cię przez 30 miejsc, w których 
możesz zdobyć pieczątkę za wizytę. 

Znajdziesz tam również wskazówki, 
co jeszcze warto zobaczyć w danym 
miejscu, a w przypadku złej pogody – 
propozycje alternatywnych rozwią-
zań. Gry i quizy zapewnią dzieciom 
rozrywkę w drodze lub podczas ocze-
kiwania na obiad. Pieczątki można 
wbijać bezpośrednio w książeczce, 
a potem jeszcze wziąć udział w kon-
kursach. 

Nagrody za pieczątki:
n Za każde zebrane 3 pieczątki dzieci 

otrzymają karkonoską kolorowan-
kę lub grę memory.

n  Za 5 pieczątek otrzymają koraliko-
wą ozdobę od firmy Rautis. 

n Za 10 pieczątek otrzy-
mają „zdrową butelkę” – 
wspaniałego towarzysza 
w kolejnej przygodzie. 

Zabawna broszura
Broszurę „Bajkowe Kar-

konosze” można kupić za 
70 koron w każdym z 30 
punktów, w których moż-
na wbić w nią pieczątkę lub 
w kasach współpracujących 
z nami punktów informacyj-
nych w Karkonoszach. 

W grę z pieczątkami „Bajko-
we Karkonosze” można grać z dzieć-
mi od maja do października. Od gra-
jącego zależy, jak „pilny” będzie i ile 
miejsc odwiedzi. A jeśli nie uda się 
zebrać wystarczającej liczby pie-
czątek, aby otrzymać upragnioną 
nagrodę, nic nie szkodzi. Zachowaj 
książeczkę i kontynuuj zbieranie 
w przyszłym roku.
Bajki w Karkonoszach towarzyszą 
dzieciom – i nie tylko – przez cały 
sezon. Jak powiedziała Alena Cej-
narová, manager regionalnej orga-
nizacji turystycznej Karkonoszy, 
Związku Gmin Karkonosze: „Ta 
zabawna broszura z pięknymi ilu-
stracjami jest przewodnikiem dla 

wielu rodzin wędrujących po najwyż-
szych czeskich górach. Cieszymy się, 
że projekt cieszy się popularnością i 
że po raz kolejny możemy zapropo-
nować wszystkim dzieciom sezon 
bajek inspirowanych twórczością 
pisarki Marii Kubátovej oraz pisar-
ki i scenarzystki Boženy Šimkovej.” 

Co obejmuje projekt 
„Bajkowe Karkonosze”?
„Głównym działaniem jest gra z pie-
czątkami, podsumowana w malowa-
nej, wesołej książeczce. Zawiera ona 
30 wskazówek dotyczących fajnych 
rodzinnych wycieczek, na których 
dzieci otrzymają pieczątkę. Za 3, 5 
i 10 pieczątek otrzymują miłą nagro-
dę od Karkonosza” – mówi A. Cejna-
rová, dodając: „Projekt na taką skalę 
jest możliwy dzięki wspaniałym part-
nerom na tym terenie, którzy dbają o 

miejsca, w których zbierać można 
pieczątki oraz o wspaniałe nagrody 
dla dzieci. Nie poradzilibyśmy sobie 
bez ich odpowiedzialnego i życzliwe-
go podejścia. Chętnie otwierają swo-
je drzwi, traktują projekt jak swój wła-
sny i z entuzjazmem przedstawiają 
go zwiedzającym.” 

W 2021 r. rozdano 
prawie pięć razy więcej 
nagród niż w 2020 r. 
Czy w tym roku uda się 
pobić ten rekord?
Dzięki zachęcie do udziału w kon-
kursie w ubiegłym roku rozdano 
1416 nagród. Dziękujemy wszyst-
kim partnerom za współpracę. Na 
przykład „Zdrowe Butelki” z Karko-
noszem firmy R&B Mědílek zdoby-
ło 299 osób. Piękne ozdoby z kora-
lików z Rautis Poniklá ozdobiły 485 
choinek w całym kraju.
    

Wygraj vouchery  
o wartości 3 333 CZK

 

Jeśli do końca października 2022 
roku uda ci się zebrać 10 pieczą-
tek, weźmiesz udział w konkur-
sie, w którym do wygrania są dwa 
vouchery o wartości 3 333 koron 
czeskich na usługi w ośrodku 
Resort sv. František w Szpindle-
rowym Młynie.

Punkt nr 17 – Kapliczka  
św. Franciszka, Szpindlerowy  
Młyn
Kaplica znajduje się w pobliżu Erleba-
chovej boudy, niedaleko Špindlerovej 
boudy, do której regularnie dojeżdża 
autobus ze Szpindlerowego Młyna. 
Warto wjechać na górę wraz z dzieć-
mi, obejrzeć kapliczkę i Erlebachovą 
boudę. Zobaczycie  kozy, owce czy 
konie, które pasą się tu na karkono-
skich łąkach. Potem można wyru-
szyć w kierunku Moravskiej boudy 
na ścieżkę dydaktyczną „Krkonošská 
zvířátka” („Karkonoskie zwierzątka”). 
Święty Franciszek, od którego imie-
nia pochodzi nazwa kaplicy, byłby 
zachwycony! Jest patronem zwie-
rząt, przyrody i ekologii. 
www.erlebachovabouda.cz 

Gdzie można znaleźć więcej pie-
czątek w pobliżu kapliczki? Punkt 
nr 18 plac zabaw Meďánkovo hřiště. 

Medvědín n Punkt nr 19 Wędrówki 
młynarza – Mlynářovy toulky, Szpin-
dlerowy Młyn

Punkt nr. 25  – Farmapark 
Muchomůrka, Svoboda nad 
Úpou
Zapraszamy na spotkanie z przy-
godą wśród zwierząt w Farmie 

Muchomůrka. Po drodze przywi-
tają cię kózki i koźlątka, kurki, kró-
liki i owieczki, które będą biegać 
między wami i obserwować dzie-
ci grające w unihokeja, zjeżdżają-
ce na zjeżdżalni lub budujące zamki  
z piasku. 
I uważaj na przekąski – kozy mają 
w zwyczaju wtykać swoje małe 

pyszczki do plecaków dzieci, jeśli 
poczują zapach dobrej przekąski! 
farmapark-muchomurka.cz

A gdzie w pobliżu Farmaparku 
znajdziemy miejsca z 
pieczątkami? Punkt nr 22 Ścieżka 
w koronach drzew Karkonosze, 
Jańskie Łaźnie n Punkt nr 23 Plac 
zabaw Kabinka, Černá hora n Punkt 
nr 24 Wystawa Do Krakonošova, 
Svoboda nad Úpou n Punkt nr 26 
ośrodek DOTEK, Horní Maršov. 

Punkt nr 4 – wieża widokowa 
U borovice, Roprachtice
Czy twoje dzieci potrafią liczyć do 
70? Dokładnie tyle schodów pro-
wadzi na szczyt wieży widokowej 
U borovice. Sprawdź, czy potrafią 
liczyć i czy są sprawne fizycznie. 
Czy potrafią samodzielnie się na nie 
wspiąć? W nagrodę na szczycie cze-
ka na was drewniana galeria, z której 

roztacza się piękny widok na okoli-
cę. Czy spróbujesz rozpoznać nie-
które szczyty i grzbiety, które można 
stąd zobaczyć? Są to, na przykład, 
Ještěd, Kozí hřbety czy Benecko?
Mierzącą 18 metrów wysokości 
kamienną wieżę widokową dla 
swojej – i innych – przyjemności 
wybudował František Hubař. Jeśli 
będziesz miał szczęście, spotkasz 
go w kasie biletowej. Z przyjemno-
ścią oprowadzi cię również po swo-
jej unikalnej wystawie maszyn do 
pisania, udzielając interesujących  
wyjaśnień.
www.uborovice.cz 

Gdzie można znaleźć więcej pieczą-
tek w pobliżu wieży?    
Punkt nr 3 Památník zapadlých vla-
stenců, Paseky nad Jizerou n Punkt 
nr Do krzyża Márinkuv kříž z niedźwie-
dziem, Vysoké nad Jizerou n Punkt 
nr 7 Lśniące piękno, Poniklá.

Otwierają się bajkowe Karkonosze
                  Zapraszamy w magiczne góry! W końcu bajki  
                          to nieodłączna część Karkonoszy!

Farmapark MuchomůrkaKapliczka św. Franciszka

Wieża widokowa U borovice

Śledź stronę pohad-
kove.krkonose.eu 
i Facebook Krkono-

se.eu, aby dowiedzieć 
się więcej o konkursach, po-
znać szczegółowe zasady gry 
z pieczątkami lub informacje 
o miejscach, w których można 
je zdobyć.
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Stulecie urodzin Marii Kubátovej
Pisarka Marie Kubátová urodziła się 8 sierpnia 1922 r. w Pradze. W tym 
roku mija 100 lat od jej narodzin. Zmarła 6 czerwca 2013 roku w Vrchlabí.
Prawie pięćdziesiąt książek, pięć sztuk teatralnych, bajki zrealizowane 
przez radio i telewizję, a także inne literackie dzieła wielkiej gawędziarki 
dają wgląd w życie pisarki, dramatopisarki, farmaceutki i przedstawiciel-
ki karkonoskiej literatury regionalnej – Marii Kubátovej, z domu Kutinovej. 
Otwierają one świat jej dzieciństwa, którego filarem była jej mama Amálie 
Kutinová, świat dalszej rozgałęzionej rodziny, dla której stała się oparciem 
właśnie ona, oraz świat mieszkańców Karkonoszy, w których troski autor-
ka zawsze potrafiła uważnie się wsłuchać.

Marie Kubátová potrafiła czerpać inspirację i siłę do 
regularnej pracy przy biurku z pięknych momentów 
życia i miłych spotkań
Miałam okazję kilkakrotnie spotkać 
się osobiście z pisarką Marią Kubáto-
vą i porozmawiać z nią w przyjaznej 
atmosferze jej domu w Vrchlabí. 
Ona sama lubiła wspominać: „Jako 
rodowita prażanka za mężem trafi-
łam do Benecka. Kiedy przyszłam 
jako panna młoda do domu swojej 
teściowej (w Czechach tradycyjnie 
używa się określenia „pani mama” 
i tak określa ją pisarka – przyp. tłum.), 
zmierzyła mnie, żeby sprawdzić, jaką 
będę gospodynią. Czy jej syn wygrał, 
czy przegrał. Sprowadził z głębi kra-
ju dziewczynę, ale nie była to wygra-
na na loterii. Co z nią począć, kie-
dy wystarczy, że weźmie grabie do 
ręki, i już ułamany ząb. W ten sposób 
rosła góra moich wykroczeń prze-
ciwko ustalonym normom tego wiej-
skiego domu.

Życie wśród górali
Od gospodarza słyszałam „Prażak 
na górską wędrówkę bierze płaszcz 
przeciwdeszczowy i parasol, góral 
spojrzy, jaką ma Žalý czapeczkę. 
Jeśli nad Žalým jest pochmurno, 
to mówi: Karkonosz straszy, wkrót-
ce będzie chlapać.” A to zdanie ma 
już podtekst: weź grabie i idź zgra-
bić świeże siano na kupki, żeby nie 
rozmokło i nie nadawało się już tylko 
na gnojówkę. Ci ludzie gór, kiedy coś 
mówili, to był w tym już ujęty ich spo-
sób życia, ich stosunek do przyrody 
i to podstawowe poczucie: „…ja żyję 
dzięki przyrodzie, więc muszę dbać 
o to, by nie wziąć więcej, niż przyro-
da zniesie”.

Koralikarka
„Książki dzielą z nami nasz czło-
wieczy los: idą z nami przez życie, 
dają o nas świadectwo, starzeją się 
z nami i umierają z nami,” – mówi 
pisarka Marie Kubátová w siedemna-
stym i ostatnim opowiadaniu książki 
„Haraburdí”. Z gawędziarskim wdzię-
kiem karkonoskich opowieści wspo-
minała Františka Nepila i Františka 
Kožíka, a także Adolfa Branalda, któ-
ry powiedział o niej kiedyś: „To świet-
na koralikarka... najlepiej odnajduje 
się w małych formach literackich, 
które nawleka jak koraliki na cienką 
nić swojej wyobraźni – i którymi tak 

łatwo i lekko potrafi poruszyć swo-
ich czytelników.”
Wszystkich ich spisała w prywat-
nym zbiorze porządnych ludzi, któ-
ry tworzyła, aby jej się lepiej żyło 
i oddychało.

Historie pełne  
człowieczeństwa
„Tu nie rozkazuje fuhrer, tylko Hipo-
krates” – przywoływała słowa swo-
jej matki, magister farmacji, któ-
re wypowiadała podczas wojny do 
ludzi upokorzonych żółtą gwiaz-
dą na płaszczu. Od niej też pisarka 
nauczyła się człowieczeństwa, któ-
re potrafiła zawrzeć w swoich książ-
kach. Jej opowieści mogą wyda-
wać się snem, ale gdzie indziej, jak 
nie w sferze marzeń, rodzą się opo-
wieści o lepszym świecie? Poznała 
choroby we wszystkich ich przeja-
wach, bo przez ćwierć wieku pra-
cowała jako magister farmacji. 
Zawód odciśnięty w pamięci. Pod-
czas naszej rozmowy powiedziała: 
„Gdybym miała szukać i wypisać 
receptę na choroby wieku podeszłe-
go, ojciec radziłby mi zza progu ist-
nienia: po pierwsze, emerytura nie 
oznacza uzyskania wolności, czyli 
że nie trzeba już do niczego dążyć. 
Bezgraniczna wolność to pustka zni-
kąd donikąd, dlatego nadal prowa-
dzę kalendarz, mam zegar i czytam 
codzienne gazety. Gdy oczy szwan-
kują, a sen nie przychodzi, cichy tran-
zystor jest moim towarzyszem, jak 
przyjaciel, który mówi do mnie tak, by 
nikomu nie przeszkadzać. Po drugie, 
na starość trzeba oszczędzać zaraz 
po przekroczeniu pięćdziesiątki. Nie 
skarby, ale wspomnienia o dobrych 
chwilach, które dało życie. Po trze-
cie, do tych wspomnień potrzebny 
jest durszlak. Zachowaj te dobre, 
niech woda zabierze te gorsze. Po 
co pod koniec życia dźwigać ze sobą 
balast, nabawić się kamicy worecz-
ka żółciowego i martwić otocze-
nie. Zmartwień macie wystarcza-
jąco dużo, moi drodzy. Jeśli mogę 
pomóc, nie jestem smutna. Dzię-
kuję losowi, że was mam i że jeste-
śmy sobie bliscy mimo siedmiu gór 
i dziewięciu mórz...”

Bajkowa ścieżka
Zapraszamy na spacer „Bajkową Ścież-

ką” („Pohádkova stezka”) w Malej Úpie! Na 
każdym z dziesięciu przystanków ścieżki znajdziesz 
bajkę autorstwa Marii Kubátovej. Oprócz bajki, każdy 
przystanek zawiera atrakcję do zabawy i mały obra-
zek do odrysowania.  

Bajkowa ścieżka prowadzi przez górskie łąki i bajkową 
dolinę Eliščino údolí. Dzięki niej poznasz wraz z dzieć-
mi magiczną atmosferę Karkonoszy, życie tutejszych 
mieszkańców lub fikcyjnych postaci z bajek. Zachwy-
cisz się malowniczym krajobrazem, niezapomniany-
mi widokami i spokojną atmosferą.
Nie zapomnij zatrzymać się w Centrum Informacji 
Turystycznej na przełęczy Okraj (Pomezní boudy), 
gdzie kupisz kartę do gry z mapą i ołówkiem, abyś 

Dwie pierwsze damy karkonoskich bajek

„Bajki Karkonoskie”
Do dziś najpopularniejsza bajka na dobranoc
W 1974 r. po raz pierwszy wyemito-
wano serię siedmiu odcinków „Bajek 
karkonoskich” („Krkonošské pohád-
ky”). Pomysłodawczynią ich powsta-
nia była Marie Kubátová, która wymy-
śliła postać Trautenberka. Autorką 
scenariusza jest pisarka i tłumacz-
ka Božena Šimková. W okresie nor-
malizacji (czasy po Praskiej Wio-
śnie, kiedy reżim komunistyczny 

w Czechosłowacji się zaostrzył)  nie 
mogła publikować pod własnym 
nazwiskiem i podpisywała się nazwi-
skami swoich przyjaciół, wówczas 
w czołówce ukryła się pod nazwi-
skiem Zdenka Podhrázská. 
Marie Kubátová przesłała Boženie 
Šimkovej dwie bajki o Karkonoszu 
z Trautenberkiem. Božena Šimková 
wymyśliła inne postacie. Narodziła 

się Ancia (Anče), dla której znalazła 
parę, a ponieważ lubiła lasy, dołą-
czył do nich też gajowy. Karkonosz 
Trautenberk, Ancia, Kuba, gajowy już 
byli.  Teraz zaczęła wymyślać histo-
rie. Nikt nie przypuszczał, że wieczo-
rynka ta stanie się taką sensacją. 
Po emisji siedmiu odcinków nade-
szły kosze listów od przedstawicie-
li wszystkich pokoleń. Božena Šim-
ková musiała więc napisać kolejne 
odcinki. Serial udało się dokończyć, 
a radość widzom dużym i małym 
sprawia on do dziś.

Božena Šimková
Scenarzystka i pisarka Božena Šimková urodziła się 3 lutego 1935 r. w Stu-
dencu. Dzieciństwo spędziła w Levínskej Olešnice na przedgórzu Karko-
noszy. Zmarła 4 sierpnia 2018 r. w Pradze. W 1958 r. ukończyła studia na 
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Pracowała jako 
redaktor, dramaturg teatralny, a jednocześnie zajmowała się audycjami 
dla dzieci w radiu i telewizji. Po 1968 r., w związku z publiczną krytyką 
inwazji wojsk okupacyjnych na terytorium  Czechosłowacji, zakazano jej 
publikacji. Mimo to pisała scenariusze, sztuki teatralne i radiowe oraz baj-
ki, podpisując je nazwiskami swoich przyjaciół. Tym sposobem w latach 
1974–1986 na podstawie jej scenariusza powstała słynna wieczorynka 
„Krkonošské pohádky”. 

„Do drugiego roku życia mieszka-
łam w Studencu” – rozpoczęła swo-
je wspomnienia Božena Šimková, 
gdy odwiedziłam ją w jej mieszka-
niu na praskich Dejvicach. „Potem 
wraz z rodzicami przeprowadziliśmy 
się do domu w Levínskej Olešnice. 
Tatuś pochodził z małego gospo-
darstwa wiejskiego i choć nigdy 
nie chciał uprawiać roli, to przyszła 
wojna i żeby nie musieć iść do Raj-
chu jako robotnik, dziadek przeka-
zał mu chałupę i ziemię. Został rol-
nikiem, a moja mama się do tego 
przyzwyczaiła. Jako dziewczynka 
marzyłam o sporcie. Tata znał trene-
ra Remsę. Pewnego dnia pan Rem-
sa przyszedł do naszego domu, ja 
jeździłem właśnie na nartach, a on 
powiedział: „Karelu, masz bystrą 
dziewczynę, daj ją do szkoły, ja zro-
bię z niej narciarkę.” Moja mama to 
usłyszała i, że nie i nie, połamię sobie 
nogi, będę kaleką do końca życia. 
I to był koniec mojej kariery sporto-
wej. Pojechałem na studia do Pragi. 
Nadal lubię jeździć na nartach, a kie-
dy widzę naszych chłopców siedzą-
cych przed komputerem, złoszczę 

się i mówię: „Prażanie płacą za to 
grube pieniądze, a wy siedzicie przed  
ekranem.”
Moja mama była bardzo zaangażo-
wana w teatr amatorski, niekiedy też 
sama reżyserowała. Teatr amatorski 
był prawdziwym fenomenem kultu-
rowym i społecznym w tamtych cza-
sach, kiedy telewizja nie była jesz-
cze rozpowszechniona. Przez pół 

roku w wiosce rozmawiano o tym, 
co będzie grane, kto co będzie grał, 
a przez kolejne pół roku opowiadano, 
jakie to było. Wioska miała swój wiel-
ki temat. Był to piękny czas wspól-
nego plotkowania.”

Błękitne Karkonosze 
pozostały wrośnięte we 
mnie i zrośnięte ze mną
„Pamiętam, jak w czasie II wojny 
światowej chodziłyśmy z mamą do 
lasu zbierać poziomki i grzyby i jak 
patrzyłam ze skraju polany w stro-
nę górskich grzbietów. Przede mną 
wznosiły się błękitne szczyty Karko-
noszy. W tym czasie nie wolno było 
chodzić w góry, w Sudety. Zapy-
tałam: „Mamusiu, kiedy tam poje-
dziemy?”. A moja mama powie-
działa smutno: „Nie możemy tam 
teraz iść, tam mieszkają źli ludzie, 
nie puszczą nas”. Ale pewnego dnia 
oni odejdą a my tam pojedziemy”. 
Często o tym marzyłam. W czerw-
cu, po wojnie, tata zabrał mnie 
w końcu w góry. Dotarliśmy do źró-
deł Łaby. Rozglądałam się, rozglą-
dałam, a tata zapytał mnie, czego 
szukam. Powiedziałam: „Tato, góry 
są zielone, a nie niebieskie, jak je 
widziałam od nas. Musieliśmy się 
zgubić”. Nikt nie potrafił mi wytłu-
maczyć, że z daleka góry są niebie-
skie, a z bliska zielone. Ale we mnie 
Karkonosze i tak pozostały niebie-
skie. To był jeden z powodów, dla 
których, mimo że byłam prześlado-
wana, nie wyemigrowałam za grani-
cę. Nie potrafiłam sobie wyobrazić, 
że już nigdy nie zobaczę moich nie-
bieskich gór. Odcisnęły się we mnie 
i dlatego pojawiają się także w mojej  
twórczości.”

razem z dziećmi mógł wziąć udział w grze. www.
pohadkova-stezka.cz 

Eliščino údolí

Bajkowa ścieżka
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Martinice. krkonose.eu/pl/stacja-
-kolejowa-martinice.

Stacja kolejowa Martinice w Karko-
noszach bierze również udział w grze 
z pieczątkami „Bajkowe Karkonosze”, 
o której więcej można przeczytać na 
stronie 9. Pieczątki dzieci otrzyma-
ją za wizytę w miejscowym Muzeum 
Kolejnictwa  (Železniční muzeum). 
Zwiedzanie z przewodnikiem będzie 
prawdziwą frajdą, nie jest długie, 
a obejmuje cały teren dworca, ma też 
elementy interaktywne. Skorzystać też 
można z usług dworcowej kawiarni. 
Uwaga! Muzeum jest czynne tylko w 
weekendy, od maja do października!

Lato z „Nadizerskim 
Pacyfikiem”
W letnie soboty, we współpracy ze 
stowarzyszeniem miłośników historii 

kolei (Spolek železniční historie Mar-
tinice v Krkonoších) przygotowuje-
my atrakcyjny program dla rodzin. 
W lipcu i sierpniu można skorzystać 
ze specjalnych przejażdżek pocią-
gami parowymi lub wagonem spali-
nowym, zwanym Hurvínkiem. Pociągi 
zawiozą cię na przedstawienia teatra-
lne dla dzieci, w miejsca, gdzie moż-
na zagrać w bajkową grę, na spotka-
nie z hrabią Janem Harrachem i na 
zwiedzanie muzeum kolejnictwa 
w Martinicach z przewodnikiem. Szc-
zegółowy program i terminy można 
znaleźć na stronie krkonose.eu/pl/
pojizersky-pacifik

Również tego lata linia przygotowała 
urozmaicony program 
„Pojizerský Pacifik” („Nadizerski Pacyfik”) to  linia kolejowa między Martini-
cami w Karkonoszach a Rokytnicami nad Izerą. Przejażdżka kolejką łączą-
cą miejscowości Martinice w Karkonoszach, Jilemnice, Hrabačov, Víchová 
nad Izerą, Horní Sytová, Poniklá, Jablonec nad Izerą-Hradsko, Jablonec nad 
Izerą i Rokytnice nad Izerą to przeżycie zarówno dla młodszych, jak i star-
szych turystów. Nie mówiąc już o tym, że latem w ramach specjalnych prze-
jażdżek po torach jeździ parowóz lub spalinowy Hurvínek. 
Głównym inicjatorem budowy pra-
wie 20-kilometrowej lokalnej linii był 
znany karkonoski polityk, mecenas 
i przedsiębiorca Jan Nepomucen hra-
bia Harrach. Linia została zbudowa-
na w latach 1898–1899.  

Co przystanek, to 
możliwość wycieczki 
Każdy przystanek na trasie może 
służyć jako punkt wyjścia do wycie-
czek po zachodnich Karkonoszach. 
Na wydrukowanej odrywanej mapie 
można znaleźć informacje, gdzie nale-
ży wysiąść z pociągu i co warto zwie-
dzić. Obok linii kolejowej naniesione 
są na niej również piesze szlaki, ścież-
ki i ciekawostki w okolicy poszczegól-
nych przystanków kolejki. Mapa jest 
dostępna w karkonoskich ośrodkach 
informacji, na wybranych stacjach 
kolejowych, a także do pobrania na 
stronie krkonose.eu/pl. 

Wyjątkowa stacja 
kolejowa
Stacja kolejowa Martinice w Karko-
noszach jest wyjątkowa pod kilko-
ma względami. Znajduje się na trasie 

krajowej linii kolejowej Trutnov – dwo-
rzec główny – Chlumec nad Cidliną 
i jednocześnie jest stacją kolei regio-
nalnej Martinice w Karkonoszach – 
Rokytnice nad Izerą. Jest to najwyżej 
położona stacja na obu liniach – leży 

na wysokości 482 970 m n.p.m. Jest 
to też jedna z ostatnich stacji w kra-
ju, gdzie do sterowania ruchem nadal 
używa się mechanicznych semafo-
rów. Stacja jako całość jest jedynym 
w swoim rodzaju kompleksem z do 
dziś zachowanym w pełni działają-
cym systemem kierowania, kontroli 
i bezpieczeństwa ruchu kolejowego 
z połowy XX wieku. Ze względu na 
swoją wyjątkowość, stacja kolejowa 
Martinice w Karkonoszach została 
w 2016 r. uznana za zabytek kultury 
Republiki Czeskiej. 
Więcej o dworcu kolejowym w Marti-
nicach można dowiedzieć się w miej-
scowym Muzeum Kolejnictwa lub 
podczas przyjemnego spaceru ścież-
ką dydaktyczną Nádraží (Dworzec) 

Nešněrowie jako Harrachowie
Z okazji ważnych rocznic i świąt Karkonosze odwiedzają czasami waż-
ne postaci z epoki. Najczęściej są to Harrachowie – hrabia Jan Nepomu-
cen Harrach z żoną Marią Małgorzatą. Grają ich Jana i Jan Nešněrowie  
z Úpic. 

Historyk Jana Nešněrová (dyrektor 
Muzeum Miejskiego i Galerii JWM, 
tzw. Dřevěnki i ośrodka informacji 
w Úpicach) z mężem Janem (elek-
trotechnikiem i znawcą historii wojen, 
szczególnie wojny prusko-austriackiej 
w 1866 roku i okresu I wojny świa-
towej) stylizują się na postaci z lat 
1810–1910.  
Ich wspólnym hobby jest „historia 
codzienności”. Już sama ich obec-
ność i wygląd przyciągają uwagę 
i wywołują wrażenie majestatu. Do 
swojej roli są zawsze doskonale przy-
gotowani, nie są tylko zwykłymi akto-
rami – wszystkim obecnym widzom 
przekazują żywą historię. Ich zaan-
gażowanie podnosi rangę każdego 
programu. 

Jano i Janie, jesteście piękną 
parą, wasze kostiumy bardzo 
dobrze do was pasują. Kiedy 
i jak wpadliście na pomysł, by 
być postaciami historycznymi?
Zaczęliśmy zajmować się odgry-
waniem żywej historii, rekonstruk-
cjami historycznymi, około 20 lat 
temu. Naszym wspólnym hobby 
jest XIX wiek. Stopniowo udosko-
nalaliśmy nasz warsztat, aż okaza-
ło się, że zaczynamy dostawać kon-
kretne zadania. Rolę Harrachów 
zaczęliśmy grać dzięki długoletniej 
współpracy z Muzeum Karkono-
skim w Jilemnicach. Po raz pierwszy 
występowaliśmy w tym charakterze  
w 2008 r.
Jeśli chodzi o żywą historię, ożywia-
nie muzeów, zamków i innych miejsc 
związanych z historią przy różnych 
okazjach i imprezach kulturalnych, 
uważamy, że ma to głęboki sens. 
Kiedy tzw. instytucje pamięci (czy-
li instytucje, których zadaniem jest 

zachowanie pamięci, pielęgnowanie 
historii) chcą przyciągnąć zwiedzają-
cych, a jednocześnie edukować ich w 
łatwy do przyjęcia sposób, odtwór-
stwo historyczne okazuje się ideal-
nym narzędziem. 

Jaka jest wasza rola w tym 
procesie?
Zawsze zależy nam na tym, aby 
wszystko, co jest prezentowane 
widzowi, było nie tylko piękne, ale 
przede wszystkim prawdziwe. Chce-
my przedstawiać fakty historyczne, 
a nie kostiumy teatralne. 
Nie jestem zwolennikiem sposobu 
prezentacji, w którym postaci zacho-
wują się  niekompatybilnie do czasu, 
w którym prezentacja przebiega. To, 
co robimy, nie jest filmem historycz-
nym. O wiele lepiej podczas prezenta-
cji rozmawiać z ludźmi na temat tego, 
jak żyło się wyższym warstwom cze-
skiego społeczeństwa około połowy 
XIX wieku, jak działały krynoliny, jak 
działały gorsety, jak się chodziło do 

toalety (to jest niezwykle częste pyta-
nie), niż zachowywać się w kostiumie 
jak człowiek z tamtej epoki – nietykal-
na istota z innego wymiaru.

Czy dla was, jako historyków, 
okres, w którym żył hrabia 
Harrach, jest bardziej atrakcyjny 
niż inne?
Jest tak. W centrum naszego zainte-
resowania znalazł się okres od około 
lat 40. do 70. XIX wieku (w modzie jest 
to późny biedermeier, drugie rokoko 

i okres turniury). Dla nas jest bar-
dzo ważne (także ze względu na to, 
co powiedziałam przed chwilą), aby 
wszystko, co robimy i pokazujemy, 
było nie tylko wiarygodne dla widza, 
ale także w jakimś stopniu możliwe 
do sprawdzenia. Zależy to od roli, jaką 
się odgrywa – w przypadku  Harra-
chów jest to zazwyczaj okres około 
1860 roku.

Jakie inne materiały archiwalne, 
epoki lub postacie są bliskie 
waszemu sercu?
To szerokie pytanie. Hobby moje-
go męża to historia wojskowości 
XIX i XX wieku. Ja ten temat trochę 
omijam. Jako z wykształcenia histo-
ryk średniowiecza (i trochę okresu 
wczesnonowożytnego) specjalizo-
wałam się w XV wieku (okres Podie-

bradów i Jagiellonów). Oczywiście 
pracując w małym muzeum trzeba 
umieć radzić sobie z tym, co akurat 
wpadnie nam w ręce. Myślę więc, 
że nie kłamiąc mogę powiedzieć, 
że obojgu nam bliskie jest to, co  
stare.

W jaki sposób i według jakich 
wzorów powstają kostiumy? 

Są to repliki historycznych strojów, 
które zachowały się w niektórych 
wielkich kolekcjach (Wiedeń, Kioto, 
Waszyngton), lub stroje oparte na 

projektach z magazynów mody, któ-
re w całym XIX wieku ukazywały się 
w ogromnej liczbie. Każdy z kostiu-
mów oparty jest na autentycznym 
wzorze. Związane jest to z tym, co 
powiedziałam o naszej zasadzie: nie 
zmyślać. Historycy nie mogą two-
rzyć faktów; gdyby to robili, historia 
nie byłaby nauką.

Granych przez was Harrachów 
można spotkać w wielu 
miejscach w Karkonoszach. Jaki 
fragment historii dobieracie do 
danego miejsca czy sytuacji? Bo 
nie chodzi tylko o pokaz 
kostiumów?
Pokazy historycznej mody organi-
zowaliśmy z naszymi przyjaciółmi 
z wielkim powodzeniem przez wie-
le poprzednich sezonów (ich orga-
nizowanie uzależnione jest zawsze 
od tego, czy uda się nam spotkać w 
odpowiednio licznej grupie). To jest 
jednak coś zupełnie innego. Pokaz 
mody to występ, powiedzmy, siedmiu 
modelek, prezentacja, na przykład, 
dwóch tuzinów kostiumów, przebie-
ranie się, komentarze merytorycz-
ne, a wszystkiemu temu towarzyszy 
pewien stres.  
Nasze pojawienie się na uroczysto-
ściach, nawet z innymi parami z towa-
rzystwa, reprezentującymi, na przy-
kład, dwór, jest zawsze przyjemnym 
doświadczeniem. Głównym zada-
niem jest sprawianie przyjemności, 
uszczęśliwianie widzów. Wszyst-
ko, co wiąże się z naszą rolą, zale-
ży od organizatorów. Oni określają, 
czego chcą, a my się do tego dosto-
sowujemy. Jeśli organizator nie da 
nam zadania, możemy improwizo-
wać w ramach faktów historycznych 
z epoki i historii życia przedstawia-
nych postaci. Każde przedstawienie 
jest więc inne: w pierwszym przypad-
ku odpowiada zamówieniu, w dru-
gim odpowiada sytuacji w danej  
chwili.

Quiz dla małych 
podróżników
Podróż pociągiem to 

świetna zabawa dla wszystkich 
dzieci. Aby mieć pewność, że nie 
przegapią żadnej ciekawej rzeczy 
na trasie, wystarczy pozwolić im 
na wypełnienie prostego quizu. 
Kartę konkursową można otrzy-
mać od konduktora w pociągu 
lub wydrukować przed podróżą 
ze strony krkonose.eu.

Pociągiem w Karkonoszach – 
„Pojizerský Pacifik”

Stacja kolejowa Martinice w Karkonoszach

Muzeum kolejnictwa Martinice
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<  Pojizerský Pacifik

Jana Nešněrová jako Maria Małgorzata 
Harrach

Jan Nešněra jako Jan Nepomucen hrabia 
Harrach
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Tory bobslejowe
Zabawa dla całej rodziny, świetny po-
mysł na urozmaicenie wycieczki i nie-
zły zastrzyk adrenaliny – tak scha-
rakteryzować można przejażdżki na 
torze saneczkowym czy bobslejo-
wym. Oferta karkonoskich ośrod-
ków jest bardzo zróżnicowana. Czy 
wiesz, że właśnie tutaj powstał pierw-
szy w kraju tor bobslejowy? Unikalna 
konstrukcja działa do dziś, dlatego w 
Szpindlerowym Młynie można sko-
rzystać z przejażdżki w wyjątkowej 
rynnie ze stali nierdzewnej. Tor bob-
slejowy  Špindlerův Mlýn ma prawie 
kilometr długości i jest otwarty przez 
cały rok. Tor w Harrachovie został 
zbudowany w oparciu o tę samą tech-
nologię. Jest on wyjątkowy, ponieważ 
jest oświetlony i umożliwia wieczorne 
przejażdżki. Jako pierwszy w Republi-
ce Czeskiej ma ponadto podgrzewa-
ną rynnę, co zapewnia jeszcze bez-
pieczniejszą jazdę.
Pozostałe dwa karkonoskie bobsleje 
działają już w oparciu o inną techno-
logię. Wózki nie jeżdżą w rynnie, ale 
są przymocowane do podwyższone-
go toru na całej trasie przejażdżki. 

W Relaxparku w Pecu pod Śnieżką 
tor umieszczony jest czasem nawet 
na wysokości 8 metrów nad ziemią. 
Wózki osiągają prędkość do 40 km/h. 
Najdłuższa z tras w Karkonoszach 
nosi nazwę Berta i znajduje się w miej-
scowości Mladé Buky. Ma 1 500 me-
trów długości, a oprócz wspaniałej 
jazdy oferuje również piękne widoki. 
Można tu również jeździć przy sztucz-
nym oświetleniu. krkonose.eu/pl/ 
tory-bobslejowe-saneczkowe
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Cztery razy inaczej w Karkonoszach
Tory bobslejowe, widoki, ekspozycje lub huśtanie się pod koronami drzew 

Karkonoskie widoki
Miejsca, z których roztaczają się zapierające dech w piersiach widoki na 
majestatyczne góry i lasy, ale także na przedgórze i doliny – takie są Kar-
konosze. Odkryj piękno i zmienność tutejszej przyrody, o każdej porze roku 
ubarwionej innymi, ale zawsze różnorodnymi kolorami.

Ruszając niebieskim szlakiem z miej-
scowości Strážné albo ze Szpindlero-
wego Młynu dotrzemy do hotelu Frie-
sovy Boudy. Można stąd zobaczyć 
Kotel, Zlaté návrší, Medvědín, Lab-
ský důl (Dolinę Łaby), Labską boudę 
czy stację przekaźnikową nad Śnież-
nymi Kotłami. 
Jeden z najbardziej znanych punk-
tów widokowych znajduje się obok 
pomnika, poświęconego narciarzom 
Hančowi i Vrbacie (Mohyla Hanče 
a Vrbaty). Można stąd popatrzeć 
w dół na Labský důl (Dolinę Łaby), 
na którego grani stoi Labská bouda. 
Zobaczymy czubek Łabskiego Szczy-
tu, Śląskie i Czeskie Kamienie oraz  
Śnieżkę. 
Wyjątkowy widok na środkowe Kar-
konosze roztacza się spod Labskiej 

boudy, z krawędzi Labskiego dolu 
można zobaczyć Mały Szyszak, Stud-
niční horę, Luční horę, Kozie Grzbiety 
czy Medvědín. 
Malowniczy widok na zachodnie 
Karkonosze otworzy się przed nami 
spod barokowej rzeźby św. Józefa 
nad Sklenařicami. Można zobaczyć 
Rokytnice nad Izerą lub Lysą Horę 
(Łysą Górę) i Stráž. 
Aby podziwiać widoki, można sko-
rzystać z kolejki linowej. Na przykład 
na Čertovą horę nad Harrachovem, 
na której szczycie z punktu widoko-
wego widać Harrachov jak na dłoni. 
W oddali widać szczyty polskich Kar-
konoszy i Gór Izerskich.  
Widoki można podziwiać także z kar-
konoskich wież widokowych: wieży 
U borovice w Roprachticach, Eliški 

koło Stachelbergu w Trutnovie, wie-
ży Panorama na Černej horze w Jań-
skich Łaźniach, kamiennej wieży 
widokowej Žalý w Benecku i innych.  

Do tej rodziny obiektów krajoznaw-
czych dołączył park leśny Hlídka 
na Stráži w Rokytnicach nad Izerą, 
o którym można przeczytać na stro-
nie 18–19. Rozciąga się stąd piękny 
widok na Łysą Górę, Kotel, a także na 
Paseky i Vysoké nad Izerą.

Historia zachowana w muzeach i galeriach
Odwiedź jedno z karkonoskich muzeów i galerii, aby poznać historię, rzemio-
sło, legendy i ciekawostki. Dowiesz się wielu przydatnych informacji, które 
zainspirują cię do dalszych podróży i odkrywania nowych rzeczy. 

Jeśli wybierasz się z dziećmi, na pew-
no spodoba im się zwiedzanie wysta-
wy „Do Krakonošova” w Svobodzie 
nad Úpą. W Centrum Informacji Tury-
stycznej można przenieść się w baj-
kowy świat mitycznych stworzeń przy 
dźwiękach karkonoskiego lasu i śpie-
wie ptaków, a także zajrzeć do pod-
ziemi, gdzie spotkamy mieszkające 
tam skrzaty – permoniki. 
Wyjątkowa legenda o smoku ożywa 
w „Smoczej Galerii” – „Galerii Dra-
ka” – w Trutnovie. Smok jest symbo-
lem miasta, a dzięki mechanicznemu 
teatrowi, efektom dźwiękowym i wizu-
alnym można poczuć się, jak w smo-
czym legowisku. 
Natomiast do małych i dużych mi-
łośników rękodzieła skierowana jest 
oferta zajęć Muzeum Tkactwa „Dom 
pod Jesionem” w Trutnovie Voletinách 
(Tkalcovské muzeum Dům pod jasa-
nem). W miejscu tym poznasz życie 
w karkonoskich wiejskich chatach 

i rzemiosła, w których możesz wy-
próbować swoich sił. 
Kolejnym ciekawym miejscem jest 
Muzeum Rzemiosł Karkonoskich 
(Muzeum krkonošských řemesel) 
w Ponikli. W drewnianej stodole zgro-
madzono archiwalia związane z rol-
nictwem, obróbką lnu, produkcją 
masła, szewstwem, stolarstwem, cie-
sielstwem i modą okresu międzywo-
jennego. Stałą wystawę o trudnym 
życiu w Karkonoszach prezentuje Mu-
zeum i Galeria Stara Obora (Muzeum 
a galerie Starý Kravín) we Františko-
vie, części Rokytnic nad Izerą. Moż-
na tu zobaczyć narzędzia, którymi 

ludzie zarabiali na życie, pomiesz-
czenie z przedmiotami codzienne-
go użytku oraz kolekcję sprzętu stra-
żackiego. Następną ciekawostką jest 
unikatowa wystawa retro w dawnym 
schronie przeciwatomowym w Har-
mony Club Hotelu – Bunker Expo-
sition w Szpindlerowym Młynie. Hi-
storii narciarstwa zaś poświęcone 
jest Muzeum Narciarstwa – Ski mu-
seum – w Harrachovie. Przedstawia 
rozwój narciarstwa, a w szczególno-
ści skoków narciarskich w Harracho-
vie. Można tu zobaczyć wiele ekspo-
natów, w tym ponad stuletnie narty. 
Połączenie historii, techniki i architek-
tury znajdziemy w Muzeum Vápen-
ka w Horních Albeřicach. Powstało 
w ośmiokątnej kamiennej wieży XIX-
-wiecznego pieca do wypalania wap-
na, będącego chronionym zabytkiem 
kultury. Wystawa prezentuje przekrój 
życia mieszkańców Albeřic i okolicy 
na przestrzeni siedmiu wieków. 
Nadal żywa jest historia karkono-
skich podziemi – Berghaus w miej-
scowości Černý Důl i Kovárna w do-
linie Obří Důl, którym poświęcone 
jest Muzeum Podziemi Karkono-
szy – Muzeum Podzemí Krkonoš – 
w miejscowości Černý Důl. Można tu 
zobaczyć dawne zdjęcia, eksponaty 
górnicze, replikę drewnianej stępy do 
kruszenia rudy oraz wagoniki górni-
cze. Jeśli zapuścimy się głębiej na te-
reny przedgórza Karkonoszy, powin-
niśmy odwiedzić Muzeum Miejskie 
w Hostinném, mieszczące się w od-
restaurowanym klasztorze francisz-
kanów. Część wystawy poświęcona 
jest członkom zakonu św. Francisz-
ka, którzy działali w mieście, a w innej 
części można zobaczyć m.in. kolek-
cję rzeźbionych uli figuralnych z koń-
ca XVIII wieku.

Poddaj się magii koron drzew
Wspinanie się po drzewach nie jest dla każdego. Kto jednak zawodowo lub 
amatorsko się na korony drzew wspina, ten wie, że w nagrodę otrzyma prze-
piękne widoki i możliwość obserwowania okolic z lotu ptaka. Dzięki doświad-
czonym arborystom, specjalistom zajmującym się drzewami, powstał projekt 
Huśtawki z Gór („Houpačka z hor”). Dzięki niemu przekazują innym radość 
z widoków, jakie roztaczają się pod koronami drzew. Zapraszamy do beztro-
skiego huśtania się na unikalnych, ręcznie wykonanych huśtawkach zawie-
szonych na drzewach w różnych miejscach regionu. 

Dobre zaplecze do zabawy stanowi na 
przykład huśtawka „Jasanka” zawie-
szona na jesionie nad Jilemnicami. 
Jest widoczna przy drodze Valteřice – 
Jilemnice; roztacza się z niej widok 
na Hrabačov i Štěpanice. Stara brzo-
za nad Víchovą umożliwiła zawiesze-
nie huśtawki „Břízka”. Roztacza się z 
niej widok na wszystkie strony świa-
ta. Jest to część ścieżki dydaktycz-
nej śladem malarza Kavana (Vícho-
vska stezka za Kavánovými obrazy) 
i idealnie nadaje się na wycieczkę dla 
rodzin z dziećmi. 

Nietypowym miejscem dla huśtawki 
„Singáčka” jest malownicza dolina 
Izery. Rozciąga się stamtąd widok na 
siedzibę czeskiej firmy Singing Rock, 
która na potrzeby innych Huśtawek 
z Gór przekazuje liny wspinaczkowe 
własnej produkcji.  
Z pięknego buka w Horních Štěpani-
cach, rosnącego na skraju lasu, roz-
tacza się wspaniały widok na oko-
licę. Huśtawkę „Bukovka” można 

odwiedzić podczas pieszej wyciecz-
ki z Jilemnic do Benecka. Dwa młode 
klony jawory w miejscowości Vyso-
ké nad Jizerou stanowią zaplecze dla 
„Huśtawki dla dwojga” („Houpačka pro 
dva”). Piękny widok na Kotelní jámy 
można podziwiać z huśtawki na ścież-
ce Cesta Havlase Pavlaty. Wędrując 
w kierunku grzbietu między Horní Kal-
ną a Kunčicami nad Łabą natrafimy 
na kasztanowiec i lipę powyżej Hor-
ní Kalnej, chronione przez pojedynczy 
krzyż. Można tu porządnie się pohuś-
tać i popodziwiać unikatowe widoki 
dzięki „Huśtawce koło krzyża mię-
dzy linami” („Houpačce u kříže mezi 
lany”). A w zabytkowej alei dębowej 
w Vrchlabí-Harcie można znaleźć 
nawet dwie „Houpačky v aleji”. drogę 
do dawnego pałacyku w Harcie zdobią 
tu osiemdziesiąt trzy piękne dęby szy-
pułkowe. W Vrchlabí można pohuśtać 
się też w koronach dębów na „Huś-
tawce na rozstaju dróg” („Houpačka 
na rozcestí”) nad parkiem miejskim.

 Więcej informacji 
o pięknych punktach 
widokowych i wieżach 

widokowych można 
znaleźć w broszurze „Karko-

noskie widoki”, którą można otrzy-
mać bezpłatnie w karkonoskich 
centrach informacyjnych oraz na 
stronie krkonose.eu/pl. Wybie-
rając się na zwiedzanie, zabierz 
ze sobą lornetkę – na pewno się 
przyda. 

Inne ekspozycje 
muzealne w Karko-

noszach moż-
na znaleźć tu 

krkonose.eu/pl

Dokładną lokaliza-
cję huśtawek moż-
na znaleźć na grupie 

na Facebooku  
             HOUPAČKY z hor

Tor saneczkowy Špindlerův Mlýn
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Tor saneczkowy Harrachov

Widok z Labskiej boudy

Widok spod figury św. Józefa

Widok nad Friesovými Boudami

Huśtawka Břízka

Smocza Galeria
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Odkryj tradycje szklarskie w Karkonoszach
W przeszłości życie w górach i u podnóża gór nie było łatwe. Podstawowym źródłem utrzymania zwykłych ludzi 
było leśnictwo, górnictwo, przędzalnictwo, tkactwo, pasterstwo, prace polowe i produkcja paciorków. W drugiej poło-
wie XVII wieku w Czechach zaczęto wytapiać szkło, którego przejrzystość, blask i twardość sprawiały, że nadawa-
ło się ono szczególnie do grawerowania i szlifowania. Szkło potasowo-wapniowe, nazywane czeskim kryształem, 
nie miało do tej pory sobie równych na świecie i stało się lokalną specjalnością. 
Wkrótce popyt na szkło za granicą był tak duży, że w pierwszej połowie XVIII wieku ziemie czeskie stały się najważ-
niejszym eksporterem szkła na świecie. Sława czeskiego szkła nie przeminęła. Do dziś wyroby szklane eksporto-
wane daleko poza granice kraju konkurują z produkcją światową. Umiejętności i pomysłowość czeskich mistrzów 
szkła można podziwiać w ich pracowniach. Zapraszamy w miejsca, gdzie można zobaczyć szklarzy przy pracy 
i przeżyć niezapomniane chwile z historii tego rzemiosła.

Najstarsza nieprzerwanie działająca huta szkła w Czechach
Huta szkła Novosad & Syn w Har-
rachovie rozpoczęła swoją produk-
cję w Harrachovie już w 1712 r. Huta 
miała szczęście do lokalizacji – sta-
nęła w miejscu z dużą ilością drewna,  
miała też światłych właścicieli, któ-
rzy stawiali na ciężką pracę, innowa-
cyjność i jakość bez kompromisów, 
charakteryzowali się przy tym wyczu-
ciem społecznym. Müllerowie, Harra-
chowie i Novosadowie już od 300 lat 
z miłością dbają o markę harrachov-
skiego szkła. 
Huta szkła Novosad & Syn produkuje 
obecnie luksusowe szkło do napojów 
i żyrandole. Choć produkcję zmoder-
nizowano, pod wieloma względami 
jest ona nadal taka sama jak w prze-
szłości – szkło w hucie dmucha się 
ręcznie, a zabytkowa szlifiernia jest 
napędzana turbiną wodną. Dzięki 
regularnym wycieczkom na teren pro-
dukcji można zobaczyć, jak wygląda 
huta szkła, jak się je dmucha i szlifu-
je. W Muzeum Szkła można następ-
nie obejrzeć kolekcję najcenniejszych 
harrachovskich wyrobów. sklar-
naharrachov.cz
Od ponad 30 lat w rodzinnej fir-
mie DaMiRS w miejscowości Čistá 
u Horek produkowane jest unikal-
ne dekoracyjne i użytkowe szkło 

grawerowane. Do wyboru jest wiele 
wzorów grawerowanych na wazo-
nach, szklankach, kuflach, butelkach, 
akcesoriach i lampach tiffany. Moż-
na jednak również wymyślić swój 
własny, oryginalny wzór i zlecić jego 
wykonanie na zamówienie. 
damirs.cz

Zapraszamy do podziwiania pięknych 
dzieł szklarki Evy Edler z Rudníka. 
Dla osób kreatywnych przygotowa-
ła zestawy tematyczne – Karkono-
sza dla brata,  owieczkę dla dziadka 
rolnika, ptaszka dla nauczyciela i bał-
wanka dla tych, którzy kochają śnieg 
i zimowe zabawy.. evaedler.com

Szkło – ogólnoświatowy temat roku 2022

„KRKONOŠE originální produkt®“   
         – przeżycia z Karkonoszy
Nie zapomnij 
o oryginalnej pamiątce 
z podróży. Kup prezent 
dla przyjemności 
i pożytku. 
Wspieraj lokalnych rzemieślników, rol-
ników i handlowców i kup prezent dla 
swoich bliskich oznaczony regional-
nym certyfikatem. Na stronie inter-
netowej można znaleźć szereg pro-
duktów regionalni-znacky.cz/pl/
produkty-regionalne. Lokalna Gru-
pa Działania Karkonosze, jako regio-
nalny koordynator Stowarzyszenia 
Marek Regionalnych, przygotowuje 
pakiet smakołyków i wyrobów ręko-
dzielniczych. 
Kapituła Marki Regionalnej KRKO-
NOŠE originální produkt® wybiera 
regionalne produkty. Marka ta gwa-
rantuje klientom prawdziwe pocho-
dzenie z Karkonoszy.  

Nowo certyfikowani
Do szerokiej listy posiadaczy certyfi-
katów w latach 2021 i 2022 dołączy-
ły np. Krkonošské bobky, Krijošky 
i Rýbrcoulky z tradycyjnej cukierni 
Grand w Jańskich Łaźniach, książ-
ka Krkonošská kucharka („Karkono-
ska książka kucharska”) autorstwa 
Danki Šárkovej czy publikacja Opo-
wieści z Karkonoszy w komiksach 
(„Příběhy z Krkonoš v komiksech”). 
Marka KRKONOŠE originální produkt 
przyznana została również atrakcji 
Sedmkrát na DOTEK („Siedem razy 
w DOTEK-u”) w Domu Tradycji, Ekolo-
gii i Odnowy Kultury (DOTEK) w Hor-
ním Maršovie. Dlaczego siedem razy 
w DOTEK-u? Ponieważ podczas zajęć 
na siedem różnych sposobów pozna-
my dziedzictwo przyrodnicze i kul-
turowe Karkonoszy, ich przeszłość 
i teraźniejszość.

Odkrywaj wraz  
z dziećmi świat wspa-
niałych i inspirujących 
produktów regionalnych 

z Karkonoszy. 
Małe karkonoskie wydawnictwo Oblak 
tworzy literackie kolorowanki, inspi-
rujące i motywujące do wycieczek. 
Oprowadzą cię po pięknych miejscach 
w Karkonoszach a nieczytającym 

pomogą odkryć czeską klasykę lite-
racką.
Zapoznanie starszych dzieci z histo-
rią Karkonoszy poprzez popularne 
komiksy. Książka Příběhy z Krko-
noš v komiksech („Opowieści z Kar-
konoszy w komiksach”) przedstawia 
najważniejsze momenty z historii 
naszych najwyższych gór. Zabawne 
i pouczające, w dokładnie takim zakre-
sie i formie, jakich potrzebują dzieci. 
Za tą udaną publikacją stoją Jiří Lou-
da, historyk z Muzeum Karkonoskie-
go we Vrchlabí, oraz Tomáš Chlud, ilu-
strator. Komiks możesz wygrać, jeśli 
weźmiesz udział w naszym konkur-
sie czytelniczym (str. 20). 

Krkonošská kuchařka („Karkonoska 
książka kucharska”) dla gospodyń 
domowych autorstwa Danki Šárko-
vej zawiera sto wspaniałych przepi-
sów. Używa ziemniaków, mąki, kapu-
sty, mleka, jaj, grzybów i jabłek, które 
były w stanie wyżywić rodzinę i do 
tego jeszcze czeladników. Autorka i jej 
zespół wypróbowali przepisy, posma-
kowali ich, a niektóre z nich opatrzyli 
zdjęciami. Czy spróbujesz przygoto-
wać kyselo (karkonoska zupa na bazie 
zakwasu chlebowego), „hladką ančkę”, 
„houbovec” albo upiec… „rozczochraną 
narzeczoną” („rozcuchana nevěsta”)? 
Mięso było rzadkością, więc niektóre 
przepisy są wegetariańskie. 

Gdzie kupić oryginalne 
produkty?
Karkonoską książkę kucharską, jak 
również inne certyfikowane produkty, 
można kupić bezpośrednio u produ-
centów, we współpracujących z nimi 
karkonoskich centrach informacyj-
nych lub w Karkonoskim Regional-
nym Centrum Informacji Turystycz-
nej RTIC w Vrchlabí.

Historia karkonoskich pereł trafiła na listę UNESCO
Produkcja ozdób z koralików ma w Karkonoszach bogatą tradycję. Jak 
powstaje koralik i jak wyglądała jego droga na choinkę?

Minęło ponad 150 lat od czasu, gdy 
w górach zaczęto dmuchać pacior-
ki. W jaki sposób? Dmuchacz roz-
grzewał szklaną rurkę w płomie-
niu palnika i dmuchał. Ponownie ją 
podgrzewał i ponownie dmuchał. 
W ciągu jednego dnia potrafił stwo-
rzyć ponad 3000 unikalnych pustych 
w środku koralików-bombeczek. Pra-
cę dmuchaczom ułatwiło wynalezie-
nie maszynki z pompką, która była 
w stanie wydmuchać w rurce cały 
szereg koralików naraz, koraliki przy 
tym wychodziły takie same! Uzyskane 
w ten sposób szeregi koralików były 
posrebrzane wewnątrz i barwione na 
zewnątrz. Dopiero wtedy oddzielano 
koraliki od siebie za pomocą noża.
Koraliki z dmuchanego szkła były 
pierwotnie używane do wyrobu biżu-
terii. Dopiero pod koniec XIX wieku 
szklarze zaczęli nawlekać koraliki 
na drut, aby tworzyć imitacje rzeczy, 
które widzieli wokół siebie – w ten 

sposób powstawały takie przedmioty, 
jak koszyczki, pająki, gwiazdki, potem 
też samolociki i in. To właśnie wte-
dy szklane koraliki po raz pierwszy 
zabłysły na choince.

Choć minęło już tyle lat, w rodzinnej 
firmie Rautis w Ponikli nadal dmu-
cha się, srebrzy, barwi, tnie i nawle-
ka na druty koraliki. A wszystko to 
nadal wykonuje się ręcznie, niemal 
w taki sam sposób, jak na początku 
drogi karkonoskich koralików. Dlate-
go w 2020 roku ten wyjątkowy pro-
ces produkcji został wpisany na Listę 
reprezentatywną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzko-
ści UNESCO.
Przekonaj się sam podczas wyciecz-
ki i choć na chwilę stań się częścią 
historii naszych koralików. Zobacz 
cały proces produkcji i sam spróbuj 
pracy koralikarzy – w pracowni pod-
czas warsztatów twórczych można 
samodzielnie z gotowych koralików 
wykonać jedną z ozdób. rautis.cz
Nadechni se – Odetchnij – w Malej 
Úpie! 
To warsztat rękodzielniczy pani Dany 
Augustovej, w którym można samo-
dzielnie wykonać koraliki lampowe, 
a następnie złożyć je w bransoletkę, 
kolczyki lub naszyjnik. A jeśli chcesz 
spróbować swoich sił w tworzeniu 
w domowym cieple, zamów „pudeł-
ko kreatywne” („Tvořiva krabička”) 
na stronie internetowej danaaugu-
stova.cz. 
Szkło, szklane koraliki i paciorki urze-
kają nas od dzieciństwa. Podobnie 
jest w przypadku Hany Šebkovej ze 
Szpindlerowego Młyna, dla której pra-
ca ze szkłem stała się hobby. Czer-
pie z własnego wyczucia w łączeniu 
kolorów i materiałów, z natury, a także 
pod wpływem emocji i doświadczeń. 
Każdy koralik to oryginał. Hana Šeb-
kova tworzy z nich biżuterię i ozdoby 
do domu lub ogrodu, zgodnie z wła-
sną wyobraźnią i gustem. Przyjedź 
do Szpindlerowego Młyna, by poznać 
historię szklanych paciorków!  
pribehperel.cz 

 
 
 
 
 
 

Ten rok 
ogłoszony 

został Międ- 
zynarodowym 
Rokiem Szkła

Uczcijmy razem ten 
piękny, niezwykle 

plastyczny, a przez 
to fascynujący 

materiał we  
wszystkich  

jego  
formach.

W ramach 
projektu 
Kryształowa 

Dolina będzie 
można odwiedzić 
mistrzów szklarskich 
i jubilerskich 
Projekt „Kryształowa Do-
lina” umożliwia odwie-
dzenie różnych mi-
strzów szklarskich w 
Czechach. Czy wiesz, 
że Karkonosze są jego 
częścią? Ta 70-kilo-
metrowa linia  wijąca 
się między masywa-
mi górskimi jest wyjąt-
kowym dziedzictwem, 
miejscem, gdzie unikalna 
przyroda spotyka się z pa-
sją do tradycji i rzemiosła 
szklarskiego.  
Historia produkcji szkła 
składa się z wielu fascynujących opo-
wieści, które znajdują swoje odzwier-
ciedlenie w różnorodności metod 
produkcji szkła i biżuterii w setkach 
współczesnych pracowni. Projekt 
„Kryształowa Dolina” pozwala zajrzeć 
do hut, zwiedzić prasownie koralików 
oraz podziwiać oryginalne wyroby ju-
bilerskie. Obok linii szkła użytkowego 
powstają gigantyczne obiekty świetlne 
dla najsłynniejszych hoteli, pałaców i 
statków na świecie. Powstają delikat-
ne i kruche ozdoby świąteczne oraz 
różne szklane figurki. Większość pro-
dukcji trafia do odbiorców za granicą, 

ale sztukę mistrzów można 
podziwiać tylko tutaj. Witamy 
w Kryształowej Dolinie!

Wydarzenia w Krysz-
tałowej Dolinie

 A czego można doświad-
czyć w tym roku w Krysz-

tałowej Dolinie? Między-
narodowy Rok Szkła 
można świętować na 
wielkim letnim festi-
walu Crystal Valley 
Week – Tydzień Krysz-
tałowej Doliny – któ-
ry odbędzie się w Li-
bercu w dniach 23–28 
sierpnia. W wielu miej-
scach w mieście moż-
na spodziewać się poka-
zów produkcji, prezentacji 

gotowych wyrobów, ale 
przede wszystkim wystaw 

i instalacji szklanych.  
W dniach 12–13 listopada odbywa 

się popularny Weekend w Kryszta-
łowej Dolinie (Víkend Křišťálového 
údolí), który otwiera drzwi do zakła-
dów szklarskich, jubilerskich i pracow-
ni szkolnych.  
Święta Bożego Narodzenia rozpo-
czynają się w Kryształowej Dolinie 
w dniach 10–11 grudnia. Wybierz 
spośród wielu wyrobów rękodzielni-
czych, aby stworzyć oryginalne pre-
zenty z duszą regionu.  
Wszystkie szczegóły i wiele innych 
informacji można znaleźć na 
crystalvalley.cz/pl
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Huta szkła Novosad & Syn

Rautis Poniklá
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Co przynoszę, to zabieram
czyli walka ze śmieciarzami
Śmieci w warunkach naturalnych, 
w górach, rozkładają się bardzo 
powoli. Ogryzek – 16 dni, papierowa 
chusteczka higieniczna – od 4 tygo-
dni do 2 miesięcy, torebka foliowa – 
25 lat, butelka PET – 100 lat, a szkla-
na butelka nawet tysiące lat (a może 

nigdy). W Karkonoszach co roku 
pojawia się coraz więcej turystów, 
a wraz z nimi nadmierna populacja 
nowych  gatunków inwazyjnych – 
„śmieciowców”.

Co za gatunki?
Śmieciowce to gatunki, które niszczą 
i zatruwają przyrodę. Rozmnażają 
się poprzez wyrzucenie opakowania, 
materiałów higienicznych, plastiko-
wych kubeczków, woreczków, mase-
czek… Natychmiast po wyrzuceniu 
te dotychczas przydatne przedmio-
ty stają się śmieciowcami. Spośród 
gatunków najczęściej występujących 
w Karkonoszach można wymienić 
przede wszystkim torebkowce sze-
leszczące, wilgotniaki chusteczko-
we, plastikowce porzucone czy opa-
kowańce ciasteczkowe.
Poznaj je wszystkie w Atlasie śmie-
ciowców nenizverjakozver.cz/ 
atlas. 

Kampania Zatrzymaj inwazję (w Cze-
chach: „Není zvěř jako zvěř”), zainicjo-
wana przez Zarząd Karkonoskiego 
Parku Narodowego, który jest filarem 
ochrony przyrody, pomaga w walce z 
zaśmiecaczami. Zasięg i wpływ kam-
panii są widoczne. Wiosną i jesienią 
setki „łowców śmieci” regularnie wy-
ruszają na karkonoskie szlaki i dro-
gi, aby posprzątać góry i zebrać kil-
ka ton odpadów.

Dlaczego musimy chronić unikalną przyrodę Karkonoszy…
Bez przyrody nie byłoby życia. Z przyrody czerpiemy pokrzepienie, ener-
gię, siłę, radość, daje nam ona poczucie piękna. Przyroda jest naszą matką 
i naszym domem. Mamy to szczęście, że możemy się nią w pełni cieszyć. 
I dlatego musimy ją chronić. 

Czeski Karkonoski Park Narodowy kończy 60 lat
W 2023 r. będziemy obchodzić 60. 
rocznicę utworzenia czeskiego Karko-
noskiego Parku Narodowego. Zrób-
my wszystko, co w naszej mocy, aby 
zachować go dla przyszłych pokoleń.  
Jak należy postępować zwłaszcza 
w cennych miejscach parku narodo-
wego, aby nie niszczyć lokalnej przy-
rody i nie zakłócać życia jego miesz-
kańców? Jak ludzie, którzy przyszli 
z wizytą! Przede wszystkim należy 
okazywać szacunek. 
Jak mówi Radek Drahný, rzecznik pra-
sowy czeskiego Karkonoskiego Par-
ku Narodowego KRNAP: „Z naszych 
doświadczeń wynika, że zdecydowa-
na większość odwiedzających Karko-
noski Park Narodowy docenia tutej-
szą cenną przyrodę. Niemniej jednak, 
biorąc pod uwagę ogromną liczbę 
osób odwiedzających nasz region, 
nawet niewielki odsetek „niesfor-
nych” stanowi duży problem. Prosi-
my i apelujemy: zachowujmy się jak 
goście wobec miejscowej przyrody, 
z szacunkiem dla jej mieszkańców. 
Tylko w ten sposób tutejsza unikal-
na przyroda może przetrwać.”
Przypominamy niektóre zasady 
zachowania obowiązujące na terenie 
Karkonoskiego Parku Narodowego. 

Po prostu nie schodzić 
z drogi
Zabrania się schodzenia poza wyzna-
czone szlaki. Zasada ta dotyczy ośmiu 
stref spokoju KRNAP. Najprościej 
rzecz ujmując, są to grzbiety Karkono-
szy położone głównie powyżej górnej 
granicy lasu. Strefy te chronią najbar-
dziej wrażliwe siedliska oraz gatun-
ki roślin i zwierząt. W terenie są one 
oznakowane czerwonymi pasami na 
drzewach i emaliowanymi znakami na 
słupkach przy drogach. 

Tak samo jest z jazdą na 
rowerze!! 
W Karkonoszach można jeździć rowe-
rem tylko po trasach, które są do tego 
celu przeznaczone i oznakowane. 

Wjazd tylko z pozwoleniem
Ustawa o ochronie przyrody i krajobra-
zu określa, kto i w jaki sposób może 
jeździć pojazdami silnikowymi na tere-
nie parku narodowego. Są to: służby 
Zintegrowanego Systemu Ratownic-
twa, policja, zarządcy i operatorzy sie-
ci, właściciele i najemcy nieruchomo-
ści oraz zakwaterowani goście. Wjazd 
do stref spokoju jest jeszcze bardziej 
ograniczony.

Zostaw dron w domu,  
a psa trzymaj na smyczy
Podczas gdy w czeskiej części Karko-
noskiego Parku Narodowego istnieje 
„tylko” obowiązek trzymania psa „pod 
wyraźną kontrolą”, po polskiej stronie 
granicy przepisy są bardziej rygory-
styczne. W polskim parku narodo-
wym pies musi zawsze chodzić na 
smyczy i mieć założony kaganiec. Na 
terenie parku narodowego zabronio-
ne jest używanie dronów. 

Bez kamiennych 
kopczyków
Co może być złego w budowaniu 
kamiennych kopczyków lub układa-
niu kamieni jeden na drugim? W Kar-
konoszach gleba zamarza – rozma-
rza – zamarza – rozmarza od około 
dwudziestu tysięcy lat. W ten sposób 
kamienie w ziemi i na jej powierzch-
ni poukładały się w wielokąty i inne 
formy. Układ ten można zobaczyć 
z góry, jeśli wie się, na co patrzeć. 
Budując kamienne piramidy, niszczy 
się i likwiduje rzadkie formy. Skarb, 
który natura tworzyła przez dziesiąt-
ki tysięcy lat, może zostać zniszczo-
ny przez człowieka w ciągu kilku mie-
sięcy. Pod kamieniami w rzece żyje 
ponadto wiele zwierząt wodnych 
(np. larwy chruścików), które stano-
wią część fauny parku narodowe-
go. Budowanie konstrukcji z kamie-
nia rzecznego niszczy też domy  
zwierząt.

Góry to żyjąca przyroda, dajmy im odpocząć
Czy wiesz, że w ostatnich latach przy-
bywa turystów, którzy nocą zakłócają 
spokój karkonoskiej przyrody w pogo-
ni za zachodem lub wschodem słoń-
ca? Że w sezonie letnim na Śnieżkę 
dociera nawet 10 tys. osób dziennie? 
Albo, że w Karkonoszach pozostało 
już tylko kilkadziesiąt kogutów głusz-
ca? Radek Drahný, rzecznik praso-
wy KRNAP, w zwięzły i jasny sposób 
wyjaśnia, dlaczego jest to problem.
Dlaczego góry potrzebują odpoczyn-
ku i w jaki sposób przeszkadzają im 
nocni goście? 
„Odpowiadam pytaniem: dlaczego 
ludzie w nocy potrzebują snu? To jest 
ta sama sytuacja. Góry nie są prze-
strzenią nieożywioną, żyją w nich 
zwierzęta. Tak więc...”
Dlaczego musimy zamykać niektó-
re drogi z powodu głuszca? 
„Ponieważ potrzebuje ciszy w czasie 
toków i kiedy się rozmnaża. Ponie-
waż ludzie są jednym z czynników, 
które mu przeszkadzają w jego funk-
cjonowaniu. Ponieważ w Karkono-
szach pozostały już tylko 62 kogu-
ty. Ponieważ głuszec jest gatunkiem 

„Jeśli kocham przyrodę, powinienem tak kierować 
swoimi krokami, aby nie dało się zauważyć mojego 
pobytu”
Mówi Honza Řeháček, inaczej znany jako @kopernikk. Przeczytaj krótki 
wywiad o jego stosunku do gór, o tym, jak uczył się na własnych błędach 
i niewiedzy oraz jak postrzega konieczność przestrzegania podstawowych 
zasad i potrzebę ochrony przyrody parku. 

Jak kształtował się pana stosunek 
do gór i parku narodowego?
Od dziecka odwiedzam Karkono-
sze. Jednak dopiero wiosną 2018 r. 
nawiązałem bliższe relacje z parkiem 
narodowym. Zwrócono się do mnie z 
propozycją ewentualnej współpracy 
przy projekcie #neznamekrkonose 
i #neznamykrnap („nieznane Karko-
nosze” i „nieznany KRNAP”). Do tego 
czasu chodziłem po górach w wielkiej 
niewiedzy co do zasad funkcjonowa-
nia parku narodowego, o czym dowie-
działem się głównie dzięki spotkaniu 
i wspólnej wyprawie w góry z rzecz-
nikiem KRNAP Radkiem Drahným. 
Wtedy dowiedziałem się, że zarząd 
KRNAP doskonale wiedział (dzięki 
monitorowaniu portali społeczno-
ściowych), że w niektórych miejscach 
przeszedłem przez łańcuchy praktycz-
nie z własnej egoistycznej chęci uzy-
skania lepszego ujęcia i niewiedzy na 
temat tego, co mogę spowodować. 
Pamiętam bardzo dobrze, że czu-
łem się wtedy niezręcznie i od tego 
momentu zacząłem korygować swoje 
ruchy podczas pobytu w górach. Przy-
znam, że nie od razu, kilka razy jeszcze 
zrobiłem coś nie tak, bo nie do koń-
ca zdawałem sobie sprawę z całego 
kontekstu ochrony parku. Pełne zro-
zumienie przyszło dopiero w ostatnich 
latach. W końcu jeśli kocham przyro-
dę, to na jej łonie powinienem zacho-
wywać się tak, żeby mój pobyt pozo-
stał niezauważony.
Ma pan ponad pół miliona obserwa-
torów na Instagramie, dla których 
może pan być przykładem. Czy to 
duża odpowiedzialność?
Tak, rzeczywiście. Na szczęście sto-
sunkowo szybko po pojawieniu się 
w mediach społecznościowych zda-
łem sobie sprawę, że mogę wpływać 
na dużą liczbę osób. To sprawiło, że 
byłem dość przytłoczony i długo nie 
mogłem się zorientować, jak funkcjo-
nować dalej... Po prostu bardzo szyb-
ko wpadłem w te wielkiej fale i przez 
długi czas próbowałem sobie z tym 
poradzić.
Jak teraz radzi sobie pan z tą odpo-
wiedzialnością?
Nadal jestem na etapie nauki. Dzięki 
współpracy z Administracją KRNAP 
uświadamiam sobie, jak niewiele tak 
naprawdę wiem i jak wiele jeszcze 

muszę zrobić, aby móc jak najle-
piej podołać tej odpowiedzialności. 
W odniesieniu do parku narodowe-
go wyeliminowałem niewłaściwe 
zachowania. W mediach społecz-
nościowych staram się pokazywać 
miejsca niedoceniane i inspirować 
ludzi do poznawania #neznamykrnap 
i #neznamekrkonose. W ramach edu-
kacji w swoich serwisach społeczno-
ściowych – poprzez własną wiedzę 
i sprawdzone dane – na razie zbie-
ram materiały i informacje, które chcę 
wykorzystać i połączyć w mikroserial, 
a raczej film dokumentalny o Karko-
noszach.
Dlaczego postanowił pan nawiązać 
współpracę ze związkiem karko-
noskich gmin i KRNAP?
Karkonosze dały mi bardzo wiele... 
Wiele zdjęć, które obiegły cały świat, 
pochodzi właśnie z Karkonoszy. Ogól-
nie rzecz biorąc, Karkonosze przyno-
szą mi niezbędny spokój wewnętrz-
ny i wiele inspiracji dla mojej pracy. 
Dlatego, gdy pojawiła się możliwość 
współpracy, nie wahałem się ani chwi-
li. Dzięki temu mam możliwość nie tyl-
ko oddać górom to, co one mi dały, 
ale także żyć tutaj, co jest dla mnie 
niezwykle istotne... Być na wyciągnię-
cie ręki od gór, a jednocześnie jesz-
cze intensywniej odczuwać prawa 
przyrody i ich wyjątkowość. Uczyć 
się nowych rzeczy i ogólnie rozumieć 
głębiej naturę.
Czy poruszając się po terenie 
KRNAP, czuje się pan ograniczony 
zasadami tu obowiązującymi?
Absolutnie nie. Im więcej czytam 
o tym, co mamy w parku narodowym, 
jakie bogactwa on kryje i jak krucha 
jest przyroda w tych warunkach, tym 
bardziej cieszę się, że wciąż jest wiele 
możliwości swobodnego poruszania 
się po parku narodowym i chłonięcia 
jego niepowtarzalnej atmosfery. Do 
niektórych eksponowanych miejsc 
turystycznych w ogóle nie chodzę, 
a jedynie obserwuję je z daleka i pod 
innym kątem... Karkonosze to nie tyl-
ko Śnieżka, Mohyla, Obři dul, Pančava 
i kotły... Jest wiele okazji do odkrycia 
miejsc, w których nie spotkasz nikogo 
nawet w szczycie sezonu turystycz-
nego, a jednocześnie nie złamiesz 
żadnej z zasad parku narodowego.

Schronisko Górskie Dom Śląski

Tetřívek

priorytetowym, chronionym nie tylko 
przez ustawodawstwo czeskie, ale 
także europejskie, jesteśmy zobowią-
zani do niedopuszczenia do tego, by 
się nie rozwijał jako gatunek.”  
Które miejsca są najbardziej obcią-
żone ruchem turystycznym? 
„Śnieżka, źródło Łaby, wodospad 
Mumlavy.”
Co to jest Towarzystwo Przyjaciół 
Przyrody Karkonoskiej (Spolek přátel 
krkonošské přírody ) i kto może być 
jego członkiem?
„Jest to stowarzyszenie ludzi, któ-
rzy chcą wiedzieć więcej o Karkono-
szach i chcą pomagać. Członkiem 
może zostać każdy zainteresowa-
ny” – podsumowuje Radek Drahný, 
e-mail: rdrahny@krnap.cz, krnap.cz
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Historyczna katastrofa lotnicza upamięt-
niona w Malej Úpie
Podczas wizyty w Malej Úpie, miej-
scowości położonej wysoko w 
górach, warto obejrzeć wystawę 
poświęconą katastrofie samolotu 
Junkers 52. Dnia 23 lutego  2022 
r. minie 77 lat od nocy z 22 na 23 
lutego 1945 r., kiedy to rozbił się o 
zbocza Śnieżki. Katastrofę lotniczą 
upamiętnia nowa wystawa w Info-
centrum w Malej Úpie na Przełęczy 
Okraj / Pomezní Boudy. Oprócz cie-
kawostek na temat katastrofy można 

zobaczyć pozostałości wraku samo-
lotu, w tym silnik BMW 132 A.
malaupa.cz 

Karkonoskie nowości i atrakcje
Czy wiesz coś o limobarze, poezjomacie, nowym muzeum albo malowniczym parku angielskim z pięknymi widokami?

Pomysłowy 
park widokowy 
i drewniane postacie 
„strażników” 
W 2021 roku na szczycie góry Stráž 
nad Rokytnicami nad Jizerou powstał 
wyjątkowy park krajobrazowy Hlíd-
ka na Stráži (Warta na Straży). Zbu-
dowano tu cztery oryginalne wieże 
widokowe z drewna i stali, z których 
można podziwiać krajobraz. Spójrz w 
dół doliny na Rokytnice, Paseky lub 
Vysoké i podziwiaj panoramę Łysej 
Góry i Kotelu. Inspiracją do powsta-

nia tych obiektów było godło mia-
sta Rokytnice nad Izerą, symbolizu-
jące cztery wioski, które w dawnych 
czasach połączyły się w miasto: Lis, 
Niedźwiedź, Owca i Górnik. Jednak 
poszczególne punkty widokowe nie 
są dla wszystkich – przekonajcie się 
sami, czy potraficie pokonać lisa, 
niedźwiedzia, owcę i górnika!
Park został wyposażony w miejsca 
do odpoczynku, dzięki czemu stał 
się idealnym miejscem do spędzenia 
relaksującego popołudnia w rodzin-
nym gronie.  
Dawniej góra Stráž (Strážník) była jed-
nym z miejsc, z których, w przypad-
ku najazdu wojsk nieprzyjacielskich, 
wysyłano sygnały dymne z ostrze-
żeniem. Dziś w Rokitnicach pojawi-
ły się nowe posterunki. Wieże wido-
kowe dostępne są bezpłatnie. Na 
Stráž można się wybrać z Rokytnic 
lub Jablonca nad Izerą, da się tam 
dotrzeć nawet ze sportowym wóz-
kiem dziecięcym. Końcowe podejście 
prowadzi przez teren leśny, napotka-
my korzenie i kamienie, będzie też 
pod górkę, ale to tylko krótki odci-
nek. www.zlotywidok-piechowice.
pl/#warta-na-strazy 
Zupełnie inny widok roztacza się 
z wieży ratuszowej na rynku w Rokyt-
nicach. Od kwietnia do listopada 
można wspiąć się na balkon wi-
dokowy na wysokość 37 metrów. 
Podczas wspinaczki można rów-
nież zobaczyć oryginalny mecha-
nizm zegarowy. W 2022 r. w prze-
strzeni na poddaszu odbędzie się 
wystawa obrazów miejscowego ar-
tysty Roberta Konečnego połączo-
na z ich sprzedażą. krkonose.eu/ 
pl/wieza-widokowa-na-ratuszu

Monitoring stacji meteorologicznych
Wędrując po Karkonoszach, można 
natknąć się na dziwne urządzenia 
na Studniční horze, w pobliżu daw-
nych obiektów Jestřábí boudy, koło 
Rýchorskiej boudy i nad byłą Klíno-
vą boudą. Są to profesjonalne auto-
matyczne stacje meteorologiczne, 
które wchodzą w skład sieci stacji 
Czeskiego Instytutu Hydrometeoro-
logicznego. Stacje monitorują tundrę 
karkonoską, najcenniejszą i najbar-
dziej wrażliwą część gór. Zmiany kli-
matu mają na nią znaczący wpływ, a 
lokalny monitoring trendów pogodo-
wych dostarcza kluczowych informa-
cji dla ich zrozumienia i oszacowa-
nia przyszłego rozwoju roślinności 
karkonoskiej tundry.  
Dzięki modernizacji stacji możliwe 
jest dalsze monitorowanie klimatu, 
którego obecne zmiany wpływają 
również na charakter cennego eko-
systemu tundry arktyczno-alpejskiej 
w obrębie grzbietów. Stacje nie udo-
stępniają publicznie danych w trybie 

on-line, nie można ich przeglądać 
w czasie rzeczywistym, ale można 
pobrać ich wyniki retrospektywnie. 
Pomiary obejmują takie zmienne, 
jak wilgotność powietrza, kierunek 
i prędkość wiatru, suma opadów, 
grubość pokrywy śnieżnej i czas 
nasłonecznienia. Baza danych jest 
wykorzystywana m.in. przez Admi-
nistrację KRNAP.

Kompleks narciarski Szpindlerowy Młyn 
planuje połączenie ośrodków

Dobiegają końca przygotowania do 
realizacji gigantycznego projektu 
połączenia ośrodków narciarskich, 
czyli budowy terminalu narciarskie-
go i parkingowego w Szpindlero-
wym Młynie. Projekt obejmuje dwa 
nowe wyciągi (w tym jedna kolejka 
kabinowa), dwa mosty piesze (nad 
drogą i Łabą), dwa stoki narciarskie 
i zadaszony terminal parkingowy. 
Zaplanowano 230 miejsc parkingo-
wych. Kolejka linowa przebiegająca 
przez teren zabudowy mieszkanio-
wej w Bedřichovie została zaprojek-
towana z myślą o rozwiązaniu przy-
jaznym dla mieszkańców. Będzie to 
kolejka kabinowa, z mniejszą liczbą 
masztów i bez konieczności instala-
cji siatek ochronnych.  W przyszłości 
możliwe jest rozwiązanie komplek-
sowego systemu parkingowego na 

całym obszarze miasta Szpindlero-
wy Młyn, w którym obecnie znajdu-
je się łącznie 1100 miejsc parkingo-
wych. W tym samym czasie planuje 
się budowę ścieżki pieszej, rowerowej 
i rolkowej, umożliwiającej uprawianie 
narciarstwa biegowego w zimie, pro-
wadzącej ze Svatego Petra do zapo-
ry na Łabie, z wykorzystaniem nowej 
kładki terminalowej nad Łabą. 

Górskie sanktuarium pamięci zyskało nową szatę
Na przełęczy między górami Luční i 
Studniční hora na wysokości 1509 m 
n.p.m. znajduje się Pomnik Ofiar Gór 
upamiętniający dawno zapomniane 
tragedie nieszczęśników, którzy stra-
cili życie w górach. Nazwiska nale-
żą do ofiar zapisanych w kronikach 
z ostatnich 300 lat oraz w rejestrach 
służb górskich z pół wieku wstecz. 
Lista zaczyna się od górali W. Dona-
tha i A. Erbena, którzy zostali zasy-
pani przez lawinę 3 marca 1699 r. 
w kotle Obří dul. Wśród ofiar wyróż-
niają się B. Hanč i V. Vrbata, którzy 
zamarzli na śmierć 24 marca 1913 
r. na Zlatym návrší czy  ratownicy J. 
Messner i Š. Spusta, którzy zginęli 16 
stycznia 1975 r. podczas ratowania 
turysty na zboczach Śnieżki. 

O zdradliwości karkonoskiego lata 
świadczy historia ośmioletnie-
go Pawła. 20 czerwca 1972 r., we 
mgle i deszczu, wybiegł z autobusu 
szkolnego zaparkowanego pod Zla-
tym návrší, aby skorzystać z toalety. 
Zabłądził we mgle i spadł w Dolinę 
Łaby. Ratownicy odkryli bezwładne 
ciało dziecka na głębokości dziesię-
ciu metrów.
Trudne warunki pogodowe w górach 
spowodowały korozję wzmocnienia 
dachu konstrukcji pomnika. Trzeba 
było go rozebrać i zbudować nowy 
żelbetowy dach. Górskiego sank-
tuarium „w nowej szacie” nie moż-
na minąć podczas wycieczki przez 
Luční i Studniční hory.

Ścieżki edukacyjno-rozrywkowe w Lánovie
Gmina Lánov planuje w tym roku 
wybudować pierwszy odcinek ścież-
ki rowerowej w kierunku miejscowo-
ści Čistá w Karkonoszach. 
Dla rodzin z dziećmi gmina Lánov 
wspólnie z lokalną grupą działania 
MAS Krkonoše przygotowuje ścieżkę 
dydaktyczną do Vrchlabí. W okresie 
letnim i jesiennym powstanie sześć 
przystanków z elementami eduka-
cyjnymi i zabawowymi oraz altana 
z miejscem na ognisko.

Jeśli lubisz przebywać w lesie i dzie-
lisz z dziećmi miłość do jego miesz-
kańców, spróbuj razem z nimi wziąć 
udział w mini-quizie myśliwskim w 
Lánovie. Na 9 przystankach znajdu-
ją się podchwytliwe pytania.
Jeśli nie znasz odpowiedzi, znaj-
dziesz ją na drugiej stronie tablicy. 
Ścieżka zaczyna się w rejonie domów 
nad szkołą i prowadzi obok ogrodów 
i stawu z powrotem do szkoły.
lanov.cz

Centrum dla zwiedzających KRNAP nabiera 
kształtów 
Już piąty rok Muzeum Karkonoskie 
w klasztorze augustianów w Vrchlabí 
jest nieczynne z powodu adaptacji na 
nowe centrum dla zwiedzających. 
Przy klasztorze powstał już niezwy-
kły hol wejściowy w formie karkono-
skiej skały połączonej ze szklanym 
blokiem, nawiązujący do geologicz-
nych osobliwości Karkonoskiego Par-
ku Narodowego oraz związku między 
przyrodą a śladami pracy człowie-
ka. Niekonwencjonalna konstruk-
cja wywołuje u oglądających różne 
emocje. Jednocześnie trwają pra-
ce budowlane we wnętrzu budynku. 
Nowe Centrum dla zwiedzających 
przedstawi historię najwyższych 
czeskich gór w kontekście wzajem-
nych powiązań między człowie-
kiem a tutejszą wyjątkową przyrodą. 

Najbliższe wystawy ujawnią, co sta-
nowi o wyjątkowości arktyczno-al-
pejskiej tundry, zwiedzający poznają 
górskie łąki i karkonoskie lasy, ende-
mity i relikty glacjalne. Poznają boga-
tą historię Karkonoszy oraz dowiedzą 
się, w jaki sposób człowiek wpły-
nął na bioróżnorodność i krajobraz  
tych gór.
Uroczyste otwarcie zaplanowa-
no na rok 2023, w którym przypa-
da 140. rocznica założenia muzeum 
i 60. rocznica utworzenia Karkono-
skiego Parku Narodowego (1963). 
Pierwotna wystawa Muzeum Karko-
noskiego została otwarta 28 kwietnia 
1984 roku. Wystawy stałe „Kamień 
i życie” oraz „Człowiek i góry” były 
w tym czasie szczytowymi osiągnię-
ciami muzealnictwa w kraju.
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Pomnik ofiar gór

Warta na Straży
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Elektryczność w Klínovkach dopiero od 15 lat 
Wyobraźmy sobie przez chwilę, jak by 
to było... Nie zapalać światła, nie włą-
czać telewizora, radia, pralki, suszarki 
do włosów – krótko mówiąc, obejść 
się bez „domowych pomocników”, 
których uważamy za oczywistość. 
Przez wiele lat tak właśnie żyliśmy 
na Klínovych Boudach i Kláštereckiej 
Łące. Od lat 70. XX wieku zarówno 
mieszkańcy tego miejsca, jak i odwie-
dzający je turyści marzyli o komfor-
cie, jakim jest elektryczność. Minęło 
wiele lat i podjęto ogromne wysiłki, 
aby doprowadzić energię elektryczną 
na wysokość 1200 m n.p.m. W tym 
celu właściciele budynków założyli 

stowarzyszenie – Sdružení Klínových 
bud a Klášterecké louky, zgromadzili 

pieniądze i zlecili opracowanie pro-
jektu. Kabel elektryczny poprowa-
dzono z Chalupy na Rozcestí latem 
2007 r., a na Boże Narodzenie tego 
samego roku w niektórych domach 
po raz pierwszy zapalono światło 
z sieci. Obecnie koło stacji transfor-
matorowej w dolnej części Klínovej 
Łąki umieszczono tablicę pamiąt-
kową poświęconą inż. Zdeněko-
wi Jelínekowi, będącemu jednym 
z wizjonerów, którzy przyczynili się 
doprowadzenia tu prądu 15 lat temu. 
To był koniec romantycznego okre-
su lamp naftowych w wiejskich cha-
tach i chałupach. Starzy mieszkańcy 
o nim pamiętają, ale pewnie niewielu 
chciałoby do niego wrócić.

Karkonoski limobar z lodami
Przejazd ścieżką rowerową K11 – 
rowerem lub pieszo. Trasa prowa-
dzi przez część Szpindlerowego 
Młyna zwaną Labska. Koło pensjo-
natu Krakonoš czeka na turystów 
miły przystanek i wyjątkowe wra-
żenia z samoobsługowego karko-
noskiego limobaru. Limobar oferuje 
kilka rodzajów napojów bezalkoho-
lowych i domowe lody. Otwórz drzwi 
zamrażarki lub sięgnij do pojemnika 
z wodą, w której znajdują się skrzyn-
ki z różnymi lemoniadami i wybierz 
coś dla siebie. Następnie włóż 

odpowiednią kwotę do kasy. Stylo-
we siedziska zachęcają do relaksu 
w miłym otoczeniu. Twórcą Limo-
baru jest Pavel Bulva, który stopnio-
wo ulepsza to miejsce. Tradycyjnie 
otwiera je na Wielkanoc i zamyka 
w październiku. Lody są dostępne od 
maja lub czerwca. Jak mówi, pienią-
dze w kasie za sprzedaż w zasadzie 
się zgadzają. Ufa, że ludzie są uczci-
wi. A czasem, jeśli ktoś nie zapła-
ci, ktoś inny dorzuca trochę wię-
cej i w rezultacie sprzedaż pokrywa  
koszty.

Nowe kąpielisko w Hostinném
Nowo otwarta w 2021 r. strefa relak-
su znajduje się w centrum miasta, ale 
jednocześnie na łonie natury, w oto-
czeniu zieleni, ze ścieżką rowerową 
w zasięgu ręki. Do głównego basenu 
prowadzi potrójna zjeżdżalnia. Mniej-
szy basen dla dzieci ze zjeżdżalnią 
w kształcie kobry jest podgrzewany 
do temperatury 28 stopni. Dzieciom 
spodoba się nie tylko brodzik, ale 
także klasyczny plac zabaw. Rodzi-
ce mogą skorzystać z nowoczesne-
go bistro z relaksującymi miejscami 
do siedzenia. Przyjemne, nowocze-
sne pomieszczenia są wyposażone 

we wszystko, co potrzebne, w tym w 
stację ładowania rowerów elektrycz-
nych. Gorąco polecamy!
Więcej możliwości pływania można 
znaleźć tutaj: krkonose.eu/pl/kapie-
le-w-karkonoszach-przez-caly-rok 

Vrchlabí ma swój Poezjomat
Poezjomat to najnowszy projekt sto-
warzyszenia Piána na ulici (Fortepiany 
na ulicy), które od 2013 roku ustawia 
na ulicach czeskich miast fortepia-
ny i stoliki szachowe. Rozmieszczo-
ne w terenie szafy grające z wiersza-
mi wypełnione są dźwiękiem, głosem 
i śladami pamięci. Od marca swój 
Poezjomat ma też rynek – Náměstí 
Míru – we Vrchlabi. 
Co należy rozumieć pod pojęciem 
poezjomat? Z żelaznej rury wielkości 
wysokiego człowieka wystaje korba, 
z której pomocą przechodzień może 
wyprodukować prąd. Następnie naci-
skając przycisk, wybiera się jedną ze 
ścieżek dźwiękowych. Wśród ście-
żek dźwiękowych można znaleźć na 
przykład dialog z filmu „Pali się, moja 

panno”, szum wody wodospadu Lab-
sky vodopád, fragmenty „Czterech 
Pór Roku” Antonio Vivaldiego, frag-
ment książki karkonoskiej pisarki 
Marii Kubátovej pt. „Jak Trautenberk 
polował na terenach łowieckich Kar-
konosza”, przepis na zupę krkonošské 
kyselo autorstwa Miloša Gerstnera i 
wiele innych nagrań, w tym nagrania 
z olimpijskich przejazdów pochodzą-
cych stąd Karolíny Erbanovej i Evy 
Samkovej. I to właśnie złota olimpij-
ska snowboardzistka Evka Samková, 
w towarzystwie śpiewających dzieci, 
poprowadziła ceremonię otwarcia. 
W pobliżu Poezjomatu, w dużej szkla-
nej gablocie, wyświetlana jest cała 
lista nagrań. W ten sposób Vrchlabí 
dołączyło do ponad dwóch tuzinów 

miast w Czechach i za granicą, w któ-
rych znajdują się podobne urządze-
nia. Ludzie w Pradze, Brnie, Ostrawie, 
ale także w Paryżu, Dublinie i Nowym 
Jorku słuchają wierszy, fragmentów 
utworów literackich i dźwięków zwią-
zanych z danym miejscem. Wiosną 
tego roku Poezjomat zostanie zain-
stalowany także w Hradcu Králové.

Skrzacikowa gra „Z tobą bawi mnie świat” – 
Dolní Dvůr
Czy wiesz, że Zdeněk Miler, autor 
słynnej postaci Krecika, spędzał dużo 
czasu w drewnianym, pojedynczym 
i osamotnionym domku powyżej kar-
konoskiej wsi Dolní Dvůr? Jego cór-
ka, artystka plastyk Kateřina Miler, 
przygotowała tu teraz nowość dla 
turystów.
Kiedy wójt wsi Dolní Dvůr Martin Bělo-
vsky zaproponował jej wykonanie ilu-
stracji do Skrzacikowej gry („Skřítko-
va hra”), wyraziła zgodę. Gra składa 
się z sześciu paneli, które pojawią 
się w punktach widokowych w wio-
sce i wokół niej. Na panelach zapre-
zentowane zostaną m.in. fragmenty 
legendarnego filmu „Z tobą bawi mnie 
świat” (cz. „S tebou mě baví svět”), 
który był kręcony właśnie tu. Na wzgó-
rzach nad wioską stoi legendarna 

chata Apalucha. Głównym bohaterem 
będzie miły i dobry skrzacik.
Każdy panel ma inny temat, z którym 
turystów zapoznaje skrzacik. Raz 
są to grzyby, innym razem zwierzę-
ta, rośliny, drzewa lub ptaki. „Panele 
turystyczne będą miały swoją własną 
aplikację internetową. Po zeskanowa-
niu kodu QR rozpocznie się odtwa-
rzanie fragmentu filmu „Z tobą bawi 
mnie świat” i zadanych zostanie kilka 
pytań. Uczestnicy otrzymają certyfika-
ty za pomyślne ukończenie testu. Dla 
turystów odwiedzających Karkono-
sze wycieczka po nowo urządzonych 
miejscach może być przyjemnym 
urozmaiceniem pobytu” – stwier-
dził podsumowując Martin Bělovský..
dolnodvorskevyhlidky.cz 

Muzeum Narciarstwa – Dolní Branná
Zainteresowanym historią białego 
szaleństwa w Karkonoszach i ich 
przedgórzu – Podkrkonoší – pole-
camy wizytę w nowo otwartym 
Muzeum Narciarstwa we wsi Dol-
ní Branná.  Jest to kolekcja ekspo-
natów związanych z narciarstwem, 
saneczkarstwem i łyżwiarstwem, 
które przez całe życie były pieczo-
łowicie gromadzone i pielęgno-
wane z miłością i zainteresowa-
niem przez mieszkającego we wsi 
nauczyciela i trenera narciarskie-
go Aleša Suka. Można też zoba-
czyć, jak wyglądał sprzęt zimowy z 
warsztatu miejscowych rzemieślni-
ków (kołodziejów, kowali, szewców, 
rymarzy). Oni również, dzięki swoim 
umiejętnościom i wyjątkowym pro-
jektom, pomogli stworzyć warunki, 
w których narodziły się niezwykłe 

zwycięstwa sportowe w pucharach 
świata, mistrzostwach świata i zimo-
wych igrzyskach olimpijskich. Gale-
ria sławy z medalami, pucharami i 
dantesami przedstawia także wypo-
sażenie i nagrody Bohumila Hanča 
oraz współczesnych karkonoskich 
sportowców. 
Muzeum powstało w najstarszym 
zachowanym zabytku wsi, liczącym 
ponad ćwierć tysiąclecia drewnia-
nym domu zrębowym o nr 1. Ten 
piękny budynek został poddany grun-
townej renowacji, która umożliwiła 
stworzenie interesującego gmachu 
muzealnego na trzech kondygna-
cjach, w tym suterenie, dawniej funk-
cjonującej jako piwnica i obórka, a 
obecnie jako kawiarnia muzealna.
Muzeum jest otwarte w soboty 
w godz. 9.00–11.00 i 13.00–17.00. W 

innych dniach i godzinach po wcze-
śniejszym umówieniu się pod nr tel. 
+420 739 452 760, +420 606 513 155 
(najlepiej SMS-em).
muzeumlyzovani.cz 

Petrova bouda nadal żyje
Petrova bouda na stałe zapisała się 
w pamięci. Dokumenty historyczne 
podają, że Johann Pittermann zbu-
dował ją jako całoroczny budynek 
górski w 1811 r. na miejscu szała-
su letniego. W czasie swojego ist-
nienia była stopniowo przebudowy-
wana i rozbudowywana. W okresie 
największego rozkwitu do pierwot-
nego budynku dobudowano dwa 

kolejne. Po II wojnie światowej, kie-
dy obiekt przeszedł na własność 
państwa, stał się domem rekonwa-
lescencji dla rewolucyjnego ruchu 
związkowego. Po 1989 r. zmienił 
właściciela. W 1997 r. został uzna-
ny za Pomnik Kultury Narodowej.  
W dniu 31 lipca 2011 r. doszło do 
pożaru, w którym schronisko całko-
wicie spłonęło. Pozostałe kamienne 

podmurówki zostały włączone do 
obecnej konstrukcji, którą ukończo-
no w 2020 roku. Nowa Petrova bou-
da składa się z dwóch budynków. 
Główny, czterokondygnacyjny budy-
nek powstał pod nadzorem konser-
watorów zabytków. Przylega do nie-
go drugi, mniejszy budynek służący 
jako zaplecze z możliwością krót-
koterminowego noclegu w rodzaju 
samoobsługowego schroniska bez 
personelu. 

Petrova bouda
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KONKURS CZYTELNICZY 

Weź udział i zdobądź nagrody!
Szanowni Czytelnicy! Przygotowaliśmy dla Was konkurs z ciekawymi 
i wartościowymi nagrodami z Karkonoszy. Wystarczy odpowiedzieć na 
pytania i wziąć udział w losowaniu.

PYTANIA: 1.  W którym roku stacja kolejowa Martinice w Karkonoszach 
została uznana za zabytek kultury Republiki Czeskiej?

	 2.	 Ile kilometrów liczy podstawowy wariant Ścieżki Północnej 
Via Czechia?

	 3.	 W jakiej miejscowości rosną dwa młode klony jawory, które 
stanowią zaplecze „Huśtawki dla dwojga”?

	 4.	 Jak nazywa się nowy podcast o Karkonoszach?
	 5.	 Ile lat temu urodziła się pisarka Marie Kubátová?

Odpowiedzi prosimy przesyłać pisemnie z dopiskiem „Konkurs z nagrodami 
dla czytelników” do Regionalnego Ośrodka Informacji Turystycznej Karko-
nosze: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Krkonošská 8, 
543 01, Vrchlabí, ČR, albo na e-mail: info@krkonose.eu. Prosimy pamiętać 
o podaniu imienia i nazwiska oraz adresu.

Odpowiedzi przyjmujemy do: 31 października 2022 r. Losowanie nagród: gru-
dzień 2022 r. 
Do odpowiedzi można dołączyć opisy własnych doświadczeń z pobytu w Kar-
konoszach! 

Lubimy, kiedy czytelnicy do nas piszą
Poczytajcie razem z nami!

Karkonosze kocham całym sercem i chociaż jeż-
dżę tam co roku, a moje stopy przeszły i oczy 

zobaczyły wiele pięknych miejsc, wciąż mam wiele 
do odkrycia. Pamiętam czasy, kiedy góry nie były tak 
popularne i odwiedzali je tylko „ludzie gór“, którym 
natura była bliska, szanowali ją, wiedzieli, kto jest tu 
u siebie, jak się w górach zachować. Boli mnie to tym 
bardziej, gdy widzę niewychowane osoby, które myślą, 
że są tu panami (jak Trauntenberk), krzyczą, rzucają 
śmieci, chodzą, gdzie nie powinni. Od czasów „Vác-
laváka” wolimy chodzić na spacery w mniej znane 
miejsca lub poza sezonem, aby móc odbierać przy-
rodę wszystkimi zmysłami i nie musieć przejmo-
wać się tym, że przeszkadzać nam będą ludzie, 
którzy nie potrafią się zachować.  
Chciałbym przekazać wam podziękowania i wiel-
kie wyrazy uznani, że udało Wam się przejść 
tak duży kawał drogi, tyle wspólnie wybudo-
wać, stworzyć nowe cele turystyczne. Nie 
pamiętam roku, kiedy nie pojawiłoby się 
coś nowego, jakaś atrakcja. Bardzo się 
cieszę, że za pośrednictwem „Sezonu 
na Karkonosze”,  portalów społeczno-
ściowych i Waszej strony internetowej 
mogę poznawać piękno Karkonoszy 
i porozmyślać, dokąd udać się następ-
nym razem. Dziękuję za troskę o Karko-
nosze, za Wasze pomysły.
 Zuzana J. 

W Karkonosze jeździmy co roku, najczęściej do 
Velkiej Úpy. Bardzo nam się tam podoba. Mamy 

swoje własne trasy, wycieczki, gdzie nie ma dużo tury-
stów. Na przykład wokół wzgórza Ptačí vrch. 

Ing. Vlasta H., Roudnice n. L.

Chciałabym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami. 
Wróciłam tu po 40 latach i na nowo uświadomi-

łam sobie, jak piękne są nasze góry. Ponieważ czasa-
mi jeździłam na rowerze, zauważyłam, że w niektó-
rych miejscach zupełnie brakuje stojaków na rowery. 
W niektórych miejscach oznaczenia szlaków rowero-
wych nie były w pełni funkcjonalne. Poza tym jestem 
bardzo zadowolona z usług w Karkonoszach, zatrzy-
małam się w Rokytnicach nad Izerą.

 Dana B., Beroun

Jak wszystkie Państwa publikacje, tak i ta jest peł-
na przydatnych informacji zarówno dla dzieci, jak 

i dla dorosłych, wspaniała. Bardzo cenię sobie rów-
nież dołączoną do niej szczegółową mapę Karkono-
szy i okolic. Dziękuję i z niecierpliwością będę cze-
kała na kolejną edycję. Jiřina L. Trutnov

Bardzo lubię czasopismo „Sezon na Karkonosze”. 
Ciekawostki, pomysły, inspiracje, piękne zdjęcia. 

A nowa szata pasuje do niego, jest bar-
dziej atrakcyjny.  Zawsze chętnie się-
gam po wersję drukowaną, choć w tym 

roku dowiedziałam się, że mogę czytać 
czasopismo także w Internecie. W tym 
roku udało mi się – mogłam odwiedzić 

góry dwa razy. W dzisiejszych czasach 
to prawdziwy balsam dla duszy. Życzę 
„Sezonowi na Karkonosze”  wielu zado-
wolonych czytelników i bardzo dzięku-
ję za jego istnienie. 

Marie O., Praha

Mam 60 lat. Od szóstego roku życia 
przyjeżdżam do Harrachova kilka 

razy w roku. Już wtedy zakochałam się w tej 
części Karkonoszy i uwielbiam patrzeć, jak roz-

kwita. Oczywiście wszystko zmienia się na nowo-
cześniejsze – zwłaszcza że w miasteczku powstało 
wiele restauracji, pensjonatów i apartamentowców – 
ale na zboczach wciąż stoją typowe stare chaty, do 
których można dotrzeć tylko pieszo. Również teraz, 
po latach, uwielbiamy jeździć do Harrachova z naszy-
mi wnukami, nie tylko latem, ale także zimą na narty. 
Z naszej „chatki”, jak nazywamy dawną stodółkę na 
siano na zboczu stoku narciarskiego, możemy zje-
chać prosto na dół w obie strony do kolejki linowej lub 
wyciągu. Bardzo mi się tam podoba i wierzę, że wiele 
innych osób dostrzega i docenia piękno Harrachova.

Jitka H., Nýřany

Z całego serca dziękuję za piękną nagrodę, która 
rozjaśniła mi dzień i dodała energii w trudnym 

czasie. Karkonosze są bliskie mojemu sercu i bardzo 
się cieszę, że w tym roku będę mogła odwiedzić te 
tereny. Bardzo dziękuję również za „Sezon na Karko-
nosze”, na pewno ponownie weźmiemy udział w kon-
kursie i chętnie przejrzymy gazetę, zanim się do Was 
wybierzemy. Życzę Wam, żeby ludzie uszczęśliwia-
li Was tak jak Wy mnie.

Zuzana J.

N AG R O DY
1.	NAGRODA	  Voucher dla 2 osób na 2 noce ze śniadaniem i obiadokolacją 

na nocleg w hotelu Horizont, Pec pod Sněžkou, fundator: 
Hotel Horizont, hotelhorizont.cz 

2.	NAGRODA		 	Książka „Severní stezka – Českem od západu k východu”, 
fundator:  Jan Hocek, viaczechia.cz

3.NAGRODA	  Bilet rodzinny na Ścieżkę w koronach drzew Karkonosze, 
fundator: Stezka korunami stromů Krkonoše, stezkakr-
konose.cz

4.	NAGRODA	   Komiks „Příběhy z Krkonoš v komiksech”, fundator:  
Krkonoše – svazek měst a obcí, krkonose.eu

5.	NAGRODA	   Blaszany kubek, plecak i butelka z logo Karkonoszy, 
fundator:  Krkonoše – svazek měst a obcí, krkonose.eu

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej  
Karkonosze Vrchlabí
Krkonošská 8, +420 499 405 744, info@krkonose.eu  
www.mestovrchlabi.cz, www.krkonose.eu

Centrum Informacji Janské Lázně
Černohorská 265, +420 499 875 186
info@janskelazne.cz, www.janskelazne.cz

Centrum Informacji Jilemnice
Masarykovo náměstí 140, +420 481 541 008
info@jilemnice.cz, ic.mestojilemnice.cz

Centrum Informacji Turystycznej Malá Úpa
Horní Malá Úpa 129, + 420 733 328 054, + 420 499 891 112
info@malaupa.cz, www.malaupa.cz

Centrum Informacji Turystycznej TURISTA
Pec pod Sněžkou 337 +420 499 736 280
turista@turistapec.cz, www.turistapec.cz

Miejskie Centrum Informacji Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197,  +420 481 522 001
infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.mesto-rokytnice.cz

Centrum Informacji Turystycznej Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 173, +420 499 523 656
tic@mestospindleruvmlyn.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz

Centrum Informacji Karkonoskiego 
Parku Narodowego  Vrchlabí
Náměstí Míru 223, +420 499 456 761
hic@krnap.cz, www.krnap.cz

Centrum Informacji Turystycznej Svoboda
Nám. Svornosti 527, +420 499 871 167
info.marsov@seznam.cz,  
www.pohadkovekrkonose.cz

Centrum Informacji Strážné
Strážné 129, +420 734 621 861
info@strazne.eu, www.strazne.eu

Centrum Informacji Turystycznej Trutnov
Krakonošovo nám. 72, +420 499 818 245
info@ictrutnov.cz, www.ictrutnov.cz

Centrum Informacji Turystycznej Černý Důl
Černý Důl č. p. 48, +420 499 429 618 
infocentrum@cernydul.cz, www.cernydul.cz

Centrum Informacji Turystycznej DOTEK
Horní Maršov 175, +420 739 203 205
infokolonial@ekologickavychova.cz
www.dotek.eu

Centrum Informacji Veselý výlet Temný Důl
Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov 
+420 499 874 298, info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz

Centrum Informacji Hostinné
Náměstí 70, +420 499 404 746
infocentrum@muhostinne.cz, www.hostinne.info

Miejskie Centrum Informacji Veselý výlet  
Pec pod Sněžkou 
Pec pod Sněžkou 196, +420 499 736 130, 499 874 221
info@veselyvylet.cz, www.veselyvylet.cz

Centrum Informacji Turystycznej Harrachov
Harrachov 150, +420 481 529 600
tic@harrachov.cz, www.harrachov.cz

Wiejskie centrum informacji mikroregionu Lánov
Prostřední Lánov 39, +420 499 432 083
infocentrum@lanov.cz, www.lanov.cz

Centrum Informacji Vítkovice
Vítkovice v Krkonoších 335, +420 481 582 778
obchod@vitkovicevkrk.cz, www.vitkovicevkrk.cz 

Centrum Informacji Vysoké nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou 165, +420 481 540 278
knihovna@vysokenadjizerou.cz
www.vysokenadjizerou.cz

Centrum Informacji Turystycznej Žacléř
Rýchorské náměstí 10 +420 499 739 225
muzeum@zacler.cz, www.zacler.cz,  
www.muzeum-zacler.cz

Centrum Informacji Jizerky pro vás
Kořenov 480, +420 725 805 266
ic@jizerkyprovas.cz, www.jizerkyprovas.cz


