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BEZPŁATNE
Karkonosze - Związek Miast i Gmin
ZIMA

• VRCHLABÍ 
Regionální turistické informační 

centrum Krkonoše

543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8 

Tel./Fax: +420 499 405 744

E-mail: info@krkonose.eu

www.muvrchlabi.cz

www.krkonose.eu

Hlavní informační středisko 
Správy KRNAP
543 01 Vrchlabí, nám. Míru 223 

Tel.: +420 499 421 474, 499 456 761

E-mail: his@krnap.cz

www.krnap.cz

• BENECKO 

Infocentrum Flora

512 37 Benecko 200

Tel./Fax: +420 481 582 606

E-mail: info-fl ora@benecko.com

www.benecko.com 

• ČERNÝ DŮL
Turistické informační centrum

543 44 Černý Důl, Úřad městyse 48

Tel.: +420 499 429 618

Fax: +420 499 429 620

E-mail: infocentrum@cernydul.cz 

www.cernydul.cz 

• HARRACHOV 

Turistické informační centrum

512 46 Harrachov 150

Tel./Fax: +420 481 529 600

E-mail: tic@harrachov.cz

www.harrachov.cz

• HORNÍ MARŠOV 

IC Veselý výlet

542 26 Horní Maršov, Temný Důl 46

Tel.: +420 499 874 298

Fax: +420 499 874 221

E-mail: info@veselyvylet.cz

www.veselyvylet.cz 

• HOSTINNÉ
Informační centrum

543 71 Hostinné, Náměstí 70 

Tel./Fax: +420 499 404 746

E-mail: infocentrum@muhostinne.cz

www.infocentrum.hostinne.info   

• JANSKÉ LÁZNĚ 

Informační centrum a cestovní 

agentura

542 25 Janské Lázně

Černohorská 265

Tel.: +420 499 875 186, 495 875 111, 

Fax: +420499 875 008

E-mail: info@megaplus.cz  

E-mail: info@janskelazne.cz

www.janskelazne.cz 

• JILEMNICE 

Informační centrum

514 01 Jilemnice

Masarykovo nám. 140

Tel./Fax: +420 481 541 008

E-mail: info@jilemnice.cz

www.ic.mestojilemnice.cz 

• KOŘENOV 

Informační centrum Jizerky pro Vás

468 48 Kořenov 480 

Tel.: +420 725 805 266

E-mail: ic@jizerkyprovas.cz

www.jizerkyprovas.cz 

• LÁNOV 

Venkovské infocentrum 

mikroregionu

543 41 Lánov, Prostřední Lánov 39 

Tel.: +420 499 432 083

E-mail: infocentrum@lanov.cz 

www.lanov.cz 

• MALÁ ÚPA
Infocentrum Malá Úpa

542 27 Malá Úpa

Horní Malá Úpa 129

Tel.: +420 499 891 112

E-mail: info@malaupa.cz

www.info.malaupa.cz 

• PEC POD SNĚŽKOU
Infocentrum Turista

542 21 Pec pod Sněžkou 337 

Tel.: +420 499 736 280

Fax: +420 499 736 410

E-mail: turista@turistapec.cz

www.turistapec.cz

Městské IC Veselý výlet

542 21 Pec pod Sněžkou 196 

Tel.: +420 499 736 130

E-mail: info@veselyvylet.cz

www.veselyvylet.cz 

• ROKYTNICE NAD JIZEROU 

Městské informační centrum 

Rokytnice nad Jizerou

Horní Rokytnice 197

512 44 Rokytnice nad Jizerou 

Tel.: +420 481 522 001

infocentrum@mesto-rokytnice.cz 

www.mesto-rokytnice.cz 

• STRÁŽNÉ
Informační centrum strážné

543 52 Strážné 129

Tel.: +420 734 621 861

E-mail: info@strazne.eu

www.strazne.eu

• SVOBODA NAD ÚPOU 

Turistické informační centrum

542 24 Svoboda nad Úpou, 

nám. Svornosti 527 

Tel.: +420 499 871 167 

Fax: +420 499 871 216

E-mail: info.ets@tiscali.cz

www.svobodanadupou.eu

• ŠPINDLERŮV MLÝN
Turistické informační centrum

543 51 Špindlerův Mlýn

Svatopetrská 173 

Tel.: +420 499 523 656

Fax: +420 499 523 818

E-mail: tic@mestospindleruvmlyn.cz

www.mestospindleruvmlyn.cz

• TRUTNOV 

Turistické informační centrum

541 01 Trutnov

Krakonošovo nám. 72 

Tel./Fax: +420 499 818 245

E-mail: info@ictrutnov.cz

www.ictrutnov.cz

• VYSOKÉ NAD JIZEROU 

Informační centrum

512 11 Vysoké nad Jizerou

nám. Dr. Kramáře 227 

Tel.: +420 481 593 283

E-mail: g.havel@seznam.cz

www.vysokenj.cz 

• ŽACLÉŘ 

Turistické informační centrum

542 01 Žacléř, Rýchorské nám. 10 

Tel.: +420 499 739 225

Fax: +420 499 739 210

E-mail: muzeum@zacler.cz

www.zacler.cz 

Ośrodki informacji turystycznej

Arrakis, s.r.o., Skiareál Žacléř     www.arrakis-zacler.com

B K Tour, s.r.o.      www.bktour.cz

DIKRAM s.r.o., Skipark Mladé Buky   www.skipark-mladebuky.cz

ERIKA s.r.o., Hotel Gendorf Vrchlabí   www.gendorf.cz

Erlebachova bouda, Špindlerův Mlýn   www.erlebachovabouda.cz

Hotel Arnika, Rudník     www.arnika-rudnik.cz

Informační centrum a cestovní agentura Janské Lázně www.janskelazne.cz

INGTOURS cestovní kancelář spol. s r.o., Vrchlabí  www.ingtours.cz

KAD spol. s r.o., Vrchlabí     www.kad.cz

KSK BONO s.r.o., Hotel Bára Benecko   www.hotelbara.cz

Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s.   www.udoli-bratrouchov.cz

MAJA Sport , Špindlerův Mlýn    www.majasport.cz

MEGA PLUS s.r.o., Janské Lázně    www.megaplus.cz

OREA HOTELS s.r.o. - HOTEL HORAL, Špindlerův Mlýn www.orea.cz/horal

OREA HOTELS s.r.o. - HOTEL SKLÁŘ, Harrachov  www.orea.cz/sklar

PA-JA s.r.o., Liščí farma Dolní Branná   www.liscifarma.cz

Penzion Blesk - Malá Úpa    www.penzionblesk.cz

Pod Zvičinou s.r.o., Dolní Brusnice   www.hotelpodzvicinou.cz

R.O.D. Stav,  a.s. - Ski areál Malá Úpa   www.skimu.cz

Rautis, a.s., Poniklá      www.rautis.cz

REGATA ČECHY a.s., Hotel Horizont, Pec pod Sněžkou  www.hotelhorizont.cz

Infocentrum Flora, Benecko     www.benecko.com

Friesovy boudy, Strážné      www.friesovyboudy.cz

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí  www.benecko.info

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou www.rokytnice.com/sdruzeni

Ski areál Vrchlabí - Kněžický vrch     www.skiareal-vrchlabi.cz

Ski Resort Černá Hora - Pec pod Sněžkou    www.skipec.com

SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.     www.skiareal.cz

SKISERVIS PLOC spol. s r.o., Harrachov    www.skiploc.cz

Služby Vítkovice, s.r.o.      www.skialdrov.cz

Snowhill a.s., Skiareál Herlíkovice    www.snowhill.cz

Spartak Rokytnice a.s.      www.skiareal-rokytnice.cz

Sportovní areál Harrachov a.s.     www.skiareal.com

Středisko služeb Benecko s.r.o., Skiareál    www.skiareal-benecko.cz

Techtex s.r.o., Techtex sport Hotel Hostinné   www.techtexhotel.cz

Turistické informační centrum Trutnov    www.ictrutnov.cz

ZOO Dvůr Králové a.s.      www.zoodvurkralove.cz

Partnerzy (członkowie) Fundusz Turystyki FCR

Sezon na
KarkonoszeKarkonosze
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Karkonoskie radio turystyczne – 
słuchaj w Czechach i za granicą

Co mówi na ten temat Michal Vávra, zastępca 
burmistrza Vrchlabí? Posłuchajmy: „Audycje 
karkonoskiego radia turystycznego 
mają dla naszego regionu 
nie tylko znaczenie 
informacyjno-reklamowe. 
Odgrywają również rolę 
w tworzeniu poczucia 
zdrowego patriotyzmu oraz 
solidarności z miejscem wśród 
dzieci i młodzieży biorących 
udział w ich tworzeniu. Te 
doświadczenia i relacje w 
przyszłości mogą przydać się w 
życiu zawodowym 
i prywatnym. Dlatego ciągle trzymam kciuki za to radio.”

Serwis informacyjny Radia Kulíšek przygotowują 
uczniowie szkół średnich w Lomnicach nad Popelką 
razem z najlepszymi uczestnikami kółka spikerskiego 
młodzieżowego domu kultury DDM Jednička 
z miejscowości Dvůr Králové nad Labem (dosłownie: Dwór 
Królowej nad Łabą).
Andrea Hančová, szkoła średnia 
w Lomnicach nad 
Popelką, kierunek 
turystyka: „Dzięki tworzeniu 
serwisu informacyjnego 
turystycznego radia zyskuję 
wiele nowych wiadomości 
oraz poczucie robienia czegoś 
dobrego dla ludzi, którzy go 
słuchają. Audycje karkonoskiego 
radia turystycznego pomogły mi 
bardzo w zakresie wypowiadania 
się, sposobu i tempa mówienia, 
a także wzbogaciły moje słownictwo.”

W radiu nie usłyszą państwo piosenek. To poszczególne 
informacje są oddzielone wstawkami. Zupełnie inaczej niż 
w tradycyjnych radiach, gdzie muzyka wysuwa się na plan 

pierwszy.
Lucie Brožíčková, szkoła średnia w Lomnicach nad 

Popelką, kierunek turystyka: 
„Dzięki przygotowywaniu 
internetowego radia zyskuję 

wiele informacji i nowych 
doświadczeń. Nauczyłam się 
opracowywać teksty i czytać je 
tak, że były dobrze zrozumiałe. 
Najciekawsze dla mnie jest 

nagrywanie wiadomości.”

Redaktorzy przepytują 
burmistrzów i wójtów karkonoskich 
miejscowości, dyrektorów muzeów 

i innych jednostek, a także przygotowują propozycje 
wycieczek.
Sára Pelantová, szkoła średnia w Lomnicach 
nad Popelką, kierunek gastronomia: „Kiedy 
dowiedzieliśmy się, że mamy przygotować pytania 
na przykład do dyrektora spółki Detoa, trochę się 
przestraszyliśmy. Pod wpływem fi lmów i mediów 
wyobrażaliśmy sobie człowieka w krawacie, który będzie 

z nami rozmawiać w sposób wyniosły 
albo w ogóle nie będzie 
chciał odpowiadać na nasze 
pytania. Pan Jaroslav Zeman 
mile nas jednak zaskoczył. 
W dyrektorskim gabinecie 

rozmawiał z nami nad fi liżanką 
dobrej kawy jak z długoletnimi 
przyjaciółmi, a także pokazał 
nam miejsca, gdzie zwykli 
goście nie mogą wejść.”

Karkonoskie radio turystyczne 
włącza się, klikając na ikonkę turysty na stronach 
www.krkonose.eu, www.radio-kulisek.cz

Jiří Hübner – webmaster: „Montuję audycje, nadając im 
ostateczną formę. Nasi redaktorzy są bardzo zdolni i wierzę, 
że informacje przez nich przekazywane rozpowszechnią 

Kudy z nudy = 

CZECH TOURISM

Elektroniczny katalog na www.kudyznudy.cz to proste narzędzie
umożliwiające zapoznanie się z ofertą działań na terenie Czech.

Informacje klasyfi kowane są w zależności od grupy wiekowej i zainteresowań. 
Znajdziemy tu też regularnie aktualizowany kalendarz imprez.

się wśród słuchaczy nie tylko poprzez transmisje radia 
turystycznego.”
1 sierpnia 2012 r. Kulíšek stał się regionalnym studio 
radia Pigy, którego transmisji można na razie słuchać 
w Internecie. Po włączeniu emisji na częstotliwości 
92,7 FM Děčín włączą się zaproszenia na imprezy 
i w ciekawe miejsca Czech Północnych stworzone w 
koprodukcji z zespołem redaktorów z lánovskiego Radia 
Kulíšek.

Jana Tauchmanová
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... wrażenia przez cały rok

W ZIMIE ČERNÝ DŮL OFERUJE NIE TYLKO...
- atmosferę i usługi spokojnego ośrodka turystycznego

- świetnie wyposażony teren narciarski typu rodzinnego

W LECIE  ČERNÝ DŮL OFERUJE TEŻ...

- atrakcje turystyczne i kąpiele w Autocamp Slunečná

- szlaki turystyczne – lokalne ścieżki edukacyjne i szlaki rowerowe

PRZEZ CAŁY ROK ORGANIZUJEMY CIEKAWE 

IMPREZY...

- tradycyjny Namiot Bożonarodzeniowy z programem dla dzieci 
   i dorosłych
- imprezy społeczno-kulturalne stowarzyszenia Spolek Krakonoš

- turnieje sportowe i inne

MUZEUM PODZIEMI KARKONOSZY ČERNÝ DŮL
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Sukces wsi Dolní Kalná i Studenec
Co roku w Czechach ogłasza się konkurs o tytuł „Wsi roku“. W tym roku zgłosiło się 278 gmin z trzynastu województw („krajów”) Republiki 

Czeskiej. W maju i czerwcu zostały ocenione w rundach wojewódzkich w zakresie dokumentów koncepcyjnych, życia społecznego, działalności 

mieszkańców, przedsiębiorczości, opieki nad zasobami budowlanymi i wizerunkiem miejscowości, usług dla mieszkańców, sieci inżynieryjnych 

oraz oszczędności energii, ochrony przestrzeni publicznej, elementów naturalnych i zieleni w gminie, ochrony krajobrazu, przygotowywanych 

projektów i technologii informacyjnych gminy. Do konkursu zgłosić się mogły gminy z najwyżej 6200 mieszkańcami.

Gminy współzawodniczą o Złotą Wstęgę, Niebieską 

Wstęgę za życie społeczne, Białą Wstęgę za działalność 

młodzieżową, Pomarańczową Wstęgę za współpracę 

gminy z przedsiębiorstwami rolnymi, Zieloną Wstęgę 

za pielęgnację zieleni i środowiska, Nagrodę Nadzieja 

dla Żywej Wsi (za życie społeczne lokalnej społeczności 

i społeczeństwo obywatelskie na wsi), Złotą Cegłę w 

Programie odnowy wsi (nagroda 

za realizowane roboty budowlane 

na wsi) oraz Nagrodę Hetmana.

Po raz drugi z rzędu szczęście 

sprzyjało wsi Dolni Kalna, która 

jest jednym z członków Związku 

miast i wsi Karkonosze. W 2010 

r. zdobyła ona Niebieską Wstęgę 

za życie społeczne, natomiast 

w roku  2012 Nagrodę Hetmana 

kraju Hradec Králové „za 

zachowanie tradycji ludowych”. 

Jaroslava Vanclová, wójt gminy Dolní Kalná: 

„Komisję przywitaliśmy w urzędzie gminy. Na 

zaprezentowanie wsi mieliśmy 120 minut. Staraliśmy 

się pokazać wszystko to, co uważamy za wyjątkowe, 

a w przedsięwzięcie zaangażowaliśmy wielu naszych 

mieszkańców, w tym dzieci. Zaczęliśmy od poczęstunku 

– panie kucharki ze stołówki w szkole podstawowej 

upiekły racuchy i strudel. Stowarzyszenie Pszczelarzy 

dostarczyło świeży miód. Po prezentacji słownej, 

udaliśmy się na zwiedzanie wsi. Mali strażacy pokazali 

członkom  komisji waleczność w akcji ogniowej, 

najmłodsi piłkarze zaprezentowali niemal akrobatyczne 

sztuczki z piłką. Członkowie Komisji zainteresowani byli 

biblioteką gminną i remizą strażacką. Z ciekawością 

obejrzeli szkołę podstawową i przedszkole oraz sokolnię 

(salę gimnastyczną Towarzystwa Kultury Fizycznej 

Sokół – przyp. tłum.). Najwięcej punktów zdobył pokaz 

działającego od 1976 roku teatru lalek Kalenka. Ma on 

swoją stałą scenę i pracuje pod auspicjami gminy. Skupia 

szesnastu pełnych entuzjazmu członków, wśród których 

są też dzieci. Piszą bajki i komponują piosenki, jedna 

osoba rzeźbi piękne lalki. Regularnie dają przedstawienia 

dla miejscowych i zamiejscowych dzieci. Członkowie 

Komisji obejrzeli fragment bajki „Kacperkowa kapela”, 

a następnie zajrzeli za kulisy, gdzie oglądali oryginalne 

kukiełki. Zgodzili się, że teatr Kalenka, a zwłaszcza jego 

bohaterowie, są godni podziwu i wyjątkowi.”

Złotą Wstęgę za kompleksowe podejście do 

ogólnego rozwoju gminy w zakresie edukacji, 

młodzieży, życia społecznego i środowiska 

naturalnego na terenie kraju libereckiego 

otrzymała gmina Studenec, również członek 

Związku miast i wsi Karkonosze.

Mieszkańcy, którzy mają istotny wkład w rozkwit 

swojego miejsca zamieszkania i przyczynili się do 

sukcesu, są na pewno szczęśliwi.

Jiří Ulvr, wójt gminy Studenec: „W ostatnich latach 

udało nam się wybudować wiele budynków oraz 

zrealizować szereg innych projektów. Zdecydowanie 

najbardziej wymagająca była budowa nowego 

przedszkola dla 84 dzieci. Dzięki temu kompleksowemu 

planowi jesteśmy w stanie rozwijać bardzo potrzebne 

centrum naszej wsi, którego jak dotąd brakowało.

W tym roku dokończymy nowoczesne boisko 

wielofunkcyjne, a w jego sąsiedztwie, na terenie 

kompleksu przyrodniczo-kulturowego, przygotowujemy 

budowę amfi teatru. Czeka nas również  trudna 

rozbudowa i ocieplenie drugiego przedszkola, bo dzieci 

mamy naprawdę dużo.

Z perspektywy wójta muszę powiedzieć, że swoją radość 

widzę także przez pryzmat ludzi zainteresowanych 

mieszkaniem w naszej wsi, których liczba z roku na rok 

wzrasta. Wszystko się ze sobą wiąże, w tym współpraca 

z lokalnymi stowarzyszeniami.

Dzięki wspomnianym projektom, a także już gotowym 

przedsięwzięciom i życzliwości oraz zainteresowaniu 

mieszkańców, gmina Studenec wygrała ten konkurs 

także w 2009 roku, zdobywając Zieloną Wstęgę, zarówno 

na poziomie wojewódzkim, jak i ogólnokrajowym, 

w 2010 roku otrzymała srebro w międzynarodowym 

konkursie Entente Florale Europa, a w zeszłym roku 

Pomarańczową Wstęgę. Nagrody Hetmana kraj liberecki 

do niedawna nie przyznawał.”

Gratulujemy!

Dolní Kalná

Studenec

Nie wszyscy zostaną mistrzami świata.

Ale wszyscy będą wiedzieć,

że na nartach się jeździ w kasku.

Rozum wygrywa!

Sezon na Karkonosze
Miejsce, w którym możesz zaprezentować 

swoje działania.

www.krkonose.eu

Vítkovice v Krkonoších
Vítkovice oferują idealne zaplecze do spędzenia 
urlopu z rodziną, ale też dla grup młodzieży 
i seniorów. Duży wybór obiektów noclegowych, 
z których każdy wybierze coś dla siebie, trzy 
ośrodki narciarskie z trasami od niebieskich do 
czarnych, snowpark, wyciągi dziecięce, sztuczne 
naśnieżanie, jazdy nocą, serwis narciarski, 
wypożyczalnie sprzętu. 20 km przecieranych 
narciarskich tras biegowych.

S  Różnorodny teren 
odpowiedni dla całej 
rodziny.

S  Trudne trasy dla 
doświadczonych 
narciarzy.

S  Park dziecięcy ze 
szkółką narciarską dla 
najmłodszych narciarzy. 

S  Snowpark z własnym 
wyciągiem.

S  30 km przetartych 
narciarskich tras 
biegowych.

S  Najdłuższe   
nartostrady                   
w Czechach.

Kompleks narciarski w Rokytnicach nad Jizerou, dzięki 
swojemu położeniu, długości tras, ich przygotowaniu 
i zapleczu, należy do najlepszych ośrodków 
narciarskich w Czechach.

OtwarteOtwarte
na wrażenia!na wrażenia!

• 52 stron co miesiąc
• jeden numer 38 CZK

• roczna prenumerata 396 CZK
• redakce Krkonoše,

Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
• telefon + 420 499 456 333
• e-mail krkonose@krnap.cz

• internet http:\\krkonose.krnap.cz
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Z kartą Karkonosze
regioncard.cz
otrzymasz zniżki na 
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wydaje:

• ścienne mapy plastyczne Karkonoszy, RCz oraz obszarów górskich

• mapy poglądowe wybranego obszaru Czech, Słowacji, letnie i zimowe

• mapy i widokówki lentikularne z różnymi efektami

• mapy turystyczne Karkonoszy 1:17500 i 1:25000

Kartografi e HP s.r.o., Jičín
www.kartografi ehp.cz

KARKONOSZE - zimowa panoramiczna mapa narciarska

Karkonoska magistrala narciarska

Oznakowane narciarskie trasy turystyczne 

Pozostałe narciarskie trasy turystyczne

Homologowane trasy zawodnicze

Ośrodki narciarstwa zjazdowego
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110-lecie powstania  
Towarzystwa 

Sportów Zimowych 
w Szpindlerowym Młynie

W 1902 r. z inicjatywy gminnego lekarza dr. Wilhelma 
Picka, późniejszego burmistrza, kilkoro mieszkańców 
Szpindlerowego Młyna założyło Towarzystwo Sportów 
Zimowych  –Spolek zimních sportů ve Spindelmühle.
Na przełomie XIX i XX wieku zaczęły powstawać 
pierwsze kluby narciarskie. Przypomnijmy, że 
w 1893 roku narty otrzymali pracownicy leśni 
hrabiego Harracha. Na 1894 rok datuje się 
powstanie klubu narciarskiego w Pradze (Český 
Ski club) oraz Czeskiego Klubu Karkonoskiego 
(Český-krkonošský-club). W 1896 roku we Vrchlabí 
powstaje sekcja austriackiego towarzystwa 
narciarskiego, które dwa lata później połączyło się 
w osobnym „Towarzystwie Niemieckich Narciarzy 
we Vrchlabí”. Prezesem został Guido Rotter. Pod jego 
kierownictwem klub narciarski obdarował nartami 
miejscowe szkoły – żeby nauka jazdy na nartach 
objęła całe Karkonosze. W marcu 1900 r. ośmiu 
mężczyzn z 42. „Hradeckiego garnizonu” – piechoty 
– pod dowództwem porucznika Lepeza przez cały 
tydzień ćwiczyło jazdę na nartach na Białej Łące 
i w okolicach Śnieżki.
W lecie 1901 roku osiedlił się w Szpindlerowym Młynie 
lekarz dr Wilhelm Pick. Z jego inicjatywy i pod jego 
kierownictwem sto dziesięć lat temu, w 1902 roku, powstało 
„Towarzystwo sportów zimowych Spindelmühle i okolice” 
(SZS). Początkowo miało pięćdziesięciu członków. W marcu 
tego samego roku zorganizował pierwsze zawody, które 
jako święto sportu stały się znane daleko poza granicami 
Karkonoszy.
W 1905 roku zostały zorganizowane udane 
zawody – bieg grzbietem gór ze Szpindlerowego 
Młyna przez Petrovkę, w stronę Schroniska im. 
Księcia Henryka, Luční boudy i Výrovki na Klínovky, 
Pláň i drogą zwaną Věřina cesta z powrotem do 
Szpindlerowego Młyna. Rok później wszystkich 
zainteresowanych zimowym pobytem zapraszało 
„Szpindlerowskie towarzystwo uzdrowiskowe”, 
które uznało ważną rolę SZS. Stopniowo – nie tylko 
latem, ale również zimą – liczba odwiedzających 
miejscowość zaczęła rosnąć. Archiwa pokazują, że 
sporty zimowe, dzięki liczącemu 78 członków SZS, 
odnotowały znaczny wzrost zainteresowania.
W 1906 roku została zbudowana skocznia narciarska 
w dolinie Klausovo údolí w miejscu zwanym Milscherloch 
(Svatý Petr), co pozwoliło na oddawanie skoków do 

30 metrów, a więc na w owym czasie niezwykle dużą 
odległość. Na początku stycznia tego samego roku 
Liberecki Klub Sportowy zorganizował III Zawody Zjazdu 
Narciarskiego Karkonosze. Uczestniczył w nich członek SZS 
Johann Hollmann. Wygrał turniej główny na 42 km, którego 
start wyznaczono na szczycie Jesztedu, a metę w dolinie 
Heřmanovo údolí. W zjeździe kobiet na jeden kilometr 
bez kijków, w którym uczestniczyło siedem pań, bardziej 
oceniano postawę niż prędkość. Również w tym wyścigu 
na czoło wysunęły się dziewczęta ze Szpindlerowego Młyna: 
Martha Zippel i Emmy Hieronimus.
Dość wyjątkową imprezą sportową był w tym okresie 
„bieg naprzemienny” zorganizowany przez Związek 
Narciarski Karkonosze. Rozpoczął się 18 lutego 
1906 roku ze szczytu Jeszted i wiódł przez Grzbiet 

Karkonoszy na Śnieżkę i do Vrchlabí. Na odcinkach 
Śnieżne Kotły – schronisko Špindlerova bouda – 
Schronisko im. Księcia Henryka SZS reprezentowało 
dwóch biegaczy. 30 grudnia 1906 roku odbyły 
się pierwsze mistrzostwa Niemieckiego Związku 
Narciarskiego, które zorganizował klub sportowy 
Windsbraut ze Szklarskiej Poręby. Zwycięzcą 
wyścigu kombinacyjnego, a zarazem mistrzem 
Niemiec, został Johann Hollmann z SZS. Wygrał bieg 
na 17 km – w czasie 1 godzina 23 minuty i 56 sekund 
– oraz skok na nartach, osiągając wyjątkowy wynik 
16,5 metra. J. Hollmann jako pierwszy w historii 
otrzymał „Złotą nartę”.

W zimie, na przełomie lat 1909/1910 Towarzystwo Sportów 
Zimowych wybudowało elektryczny wyciąg narciarski. Było 
to w owym czasie jedyne tego typu urządzenie nie tylko 
w Czechach, ale i w całej Europie. W tamtym sezonie wyciąg 
przetransportował trzy tysiące osób. Rosnące zainteresowanie 
tym miejscem mogą udowodnić zapisy historyczne. 
W powszechnie dostępnej księdze gości w zimie 1889/89 
odnotowano 50 odwiedzających. W roku 1909/1910 już 800 
osób, a rok później, tj. w sezonie 1911/1912, prawie 2000 

gości oraz 35000 jednodniowych odwiedzających.

W 1910 roku w ówczesnym Spindelmühle odbyły 
się po raz pierwszy główne wyścigi Austriackiego 
Związku Narciarskiego w Czechach. Pierwszy tytuł 

mistrza Austrii w biegu i skoku na nartach przy 
silnej konkurencji zagranicznych zawodników 
otrzymał Franz Buchberger z działającego przy 
schronisku Rennerova bouda Narciarskiego Związku 
Karkonoszy.

W 1914 roku w wyścigach Związku Niemieckich Sportów 
Zimowych w Czechach w kombinacji zwyciężył mieszkaniec 
Szpindlerowego Młyna – Vinzenz Buchberger. W tym samym 
roku dr W. Pick oraz SZS, mające już 160 członków, otrzymali 
list od komendanta dywizji piechoty, w którym chwali on 
Towarzystwo Sportów Zimowych za przeprowadzanie 
ćwiczeń zimowych, wszelkie starania i pomoc oraz poziom 
cen.

W przewodniku Richtera „Zima w Karkonoszach” z 1914 
roku poza rakietami śnieżnymi jako sprzęt sportowy opisano 
przede wszystkim narty norweskie z wiązaniem Huitfeldt, 
jako sporty i techniki zaś Christianię, skoki i skijoring – jazdę 
na nartach z zaprzęgniętym koniem. Obok sań rogatych, sań 
z systemem kierowania, skeletonu i bobslejów wymienione 
tu zostały również hokej na lodzie oraz jazda na łyżwach.

Pierwsi instruktorzy narciarscy, nazywani wówczas 
„patrolami zjazdowymi”, po I wojnie światowej 
pracowali w hotelach i schroniskach. Na przykład 
w latach 1923-1924 Johann Hackel pracujący 
w hotelu Savoy był pierwszym instruktorem, który 
w Szpindlerowym Młynie miał pozwolenie na 
prowadzenie nauki w języku czeskim. Jego kolegą 
w schronisku Špindlerova bouda był znany 
sportowiec W. Hollmann. W okresie po I wojnie 
światowej do najlepszych zimowych sportowców 
europejskich należał Vinzenz Budberger z SZS. 
Jego rodzimą skocznią była ta szpindlerowska, 

zbudowana w Svatym Petrze. Vinzenz był 
znakomitym skoczkiem ze świetną techniką, 
odznaczał się także dużą pewnością przy wybiciu.
Powstanie Republiki Czechosłowackiej po I wojnie światowej 
wytworzyło dla sportu narciarskiego zupełnie nową 

sytuację. Nowe państwo zakazało powiązań i nawiązań 
organizacyjnych z Austrią. Dnia 23 listopada 1919 roku 
w Pradze założony został główny Związek Niemieckich 
Towarzystw Sportów Zimowych na teren nowo powstałej 
Republiki Czechosłowackiej. W międzynarodowym 
związku narciarskim FIS, utworzonym w 1924 roku, 
równouprawnionymi członkami założycielami byli 
zarówno czescy, jak i niemieccy sportowcy uprawiający 
sporty zimowe. Poza igrzyskami olimpijskimi niemieckie 
towarzystwa występowały odrębnie. Stosunki między nimi 
były dobre. Niemiecki Związek Sportów Zimowych liczył pięć 
i pół tysiąca członków w dziewięćdziesięciu towarzystwach. 
Towarzystwo SZS Szpindlerowy Młyn do nich dołączyło.
W obszernej i regularnie co roku wydawanej broszurze 
informacyjnej dla gości publikowano przegląd zawodów 
organizowanych przez SZS Szpindlerowy Młyn.
W „Przewodniku uzdrowiskowym i sportowym 
Szpindlerowego Młyna” („Lázeňský a sportovní 
průvodce Špindlerova Mlýna”) można przeczytać: 
„Widok na Szpindlerowy Młyn w zimie przywołuje porównanie 
z krajobrazem alpejskim. Wielkie płaszczyzny pokryte śniegiem 
umożliwiają uprawianie sportów zimowych w całym ich 
bogactwie. Zarówno tutaj, jak i ze wszystkich wysokogórskich 
schronisk poprowadzone są trasy zjazdowe –  utrzymane 
zawsze i przy każdej pogodzie w najlepszym stanie – które 
wiodą do Szpindlerowego Młyna. Wielu powracających tu 
każdego roku obcokrajowców opanowało już technikę jazdy na 
nartach. Dlatego też, jeśli posiadają Państwo wyjątkowo dobre 
doświadczenia w biegu na nartach, mogą Państwo odważyć 
się wybrać na zjazdy wysokogórskie. Dla ceniących wygodę 
bądź przy złych warunkach pogodowych do dyspozycji jest 
elektryczny wyciąg narciarski wybudowany w latach 1909-
1910, który w sezonie zimowych 1930/31 przetransportował 
już 40000 osób. Stał się miejscem spotkań wszystkich 
odwiedzających Szpindlerowy Młyn. To, z czego słynęli 

Norwegowie, stało się obecnie praktyką naszych rodzimych 
sportowców, i to we wszystkich dyscyplinach. Rekord skoku ze 
skoczni to 43 metry”.

Dzięki swemu położeniu i wielkości wyjątkowo ważne dla 
sportów zimowych w Szpindlerowym Młynie było również 
schronisko Luční bouda. Od 1928 aż do 1944 roku odbywały 
się tu majowe zawody narciarskie. W 1938 r., po przyłączeniu 
Sudetów do III Rzeszy, wszystkie kluby sportowe zostały 
zlikwidowane, a ich członkowie zaczęli podlegać pod związki 
narodowosocjalistyczne.
Po II wojnie światowej i wysiedleniu Niemców niektórzy 
członkowie Towarzystwa Sportów Zimowych Szpindlerowy 
Młyn nadal odnosili sukcesy sportowe już na terenie Niemiec, 
zarówno uczestbicząc w zawodach, jak i – później – 
organizując je.

Opracowano na podstawie materiałów Josefa Richtera.

Czeski klub narciarski w „mieście najpiękniejszej zimy”  

obchodzi 110. rocznicę swojego powstania.

Uważny czytelnik na pewno zauważył, że chodzi o trzeci 
klub narciarski na ziemiach czeskich, czym spełniono 
warunek dla powołania pierwszego narodowego związku 
narciarskiego na świecie! Dlatego też dnia 28 października 
1903 roku odbyło się pierwsze regularne walne 
zgromadzenie, podczas którego uchwalono statut. Niecały 
miesiąc później (21 listopada) w sąsiednim Jabloncu nad 
Izerą w hotelu Ráj odbyło się zebranie Związku Narciarzy 
w Królestwie Czeskim.
Mieszkańcy Vysokiego kontynuowali rozpoczęte dzieło 
poprzez organizację zawodów, zarówno krajowych, jak 

i międzynarodowych. Nasi przodkowie mogli śmiało 
poszczycić się zorganizowaniem pierwszych zawodów 
dla kobiet i zawodów w zjeździe, a także wybudowaniem 
poprawnie wyprofi lowanej skoczni czy nawet pierwszym 
FIS Czechosłowacji – Josefem Ďoubalíkiem młodszym.
W Vysokim przed i po I wojnie światowej rośli świetni 
zawodnicy i zawodniczki. Klub borykał się jednak 
z brakiem pieniędzy na wsparcie dla nich i dlatego często 
odchodzili do konkurencji. Podczas II wojny światowej 
organizacja zawodów była ograniczona. Skocznia przy 
obiekcie Vojákův mlýn niszczała i rozpadła się. W roku 

1941 zorganizowano jednak pierwsze „Zawody w starym 
stylu” („Po staru”), które z przerwami odbywają się do dziś. 
Po wojnie do klubu zgłaszali się nowi członkowie, 
rejestrowali nowi zawodnicy. W Šachtach  zbudowano 
nową skocznię narciarską (K 92), na której w latach 1951-
1970 odbywały się zawody krajowe. Vysocki Ski klub 
ceniony był jako dobry organizator, a Šachty zapisały się 
w ten sposób do historii narciarstwa. W latach 70. doszło 
do rozwoju ośrodka i poszczególnych dyscyplin. W roku 
1976 wybudowano wyciąg narciarski z trzema trasami 
zjazdowymi.

Krótko mówiąc, mieszkańcy Vysokiego mają do jazdy 
na nartach gorący, wręcz serdeczny stosunek. Może 
również dlatego wciąż głoszą hasło swoich przodków 
z 28 października 1903, które brzmi: „Jen do toho!” – 
„Naprzód!”

Informacje czerpano ze zbioru „Putování s medvědem” 
(„Wędrówki z niedźwiedziem”) Wydawnictwo Bor, Liberec 
2004

Opracowała Blanka Kučerová

Jeden z założycieli Związku Narciarzy, pochodzący z miasta Vysoké nad Izerą Josef Ďoubalík, w swoich zapiskach wspomina: „Jazdę na nartach w naszym 

mieście rozpoczęto w zimie 1893 roku. Nie wiem na pewno, kto po raz pierwszy przyniósł do nas narty. Ja pierwsze dziwne kawałki drewna widziałem na 

Boże Narodzenie w 1893 roku u rodziny Zemánków. Narty miał też pan notariusz Holley, a my, studenci, uczyliśmy się jeździć na nartach, które dla swoich 

synów zrobił stary Franciszek Rón. Narciarzy pomału przybywało, później organizowano też wycieczki po okolicy...

Dnia 1 lutego 1903 roku dzięki wstawiennictwu pana Buchara, prezesa Czeskiego Klubu Sportowego Ski Jilemnice, oraz pana Rösslera-Ořovskiego, 

prezesa Czeskiego Klubu Sportowego Praha, zorganizowano u nas międzynarodowe wyścigi na nartach. Podobały się zarówno zawodnikom, jak 

i widzom. Dzień był piękny, słoneczny, a śnieg dość dobry. Pewne niemieckie pismo podało przesadzoną informację, że tego dnia było u nas podobno 

5000 widzów. Według poprawnych wyliczeń była to liczba od 2000 do 3000. Zaraz po wyścigach w gospodzie U Hrdých w kilku miejscowych głowach 

powstała myśl, aby również tu utworzyć klub narciarzy. Panowie Mečíř, Voborník, Soukup, K. Brož i bracia Ďoubalík (Oldřich i Josef) na 13 lutego zwołali do 

gospody U Hrdých zebranie wszystkich narciarzy. Tam około 30 sportowców i przyjaciół tej dyscypliny postanowiło powołać klub, któremu nadano imię 

Czeski ski klub w Vysokim nad Izerą”.

W Szpindlerowym Młynie znajdowało się kilka torów saneczkowych. Ich 
utrzymaniem zajmowała się gmina oraz towarzystwo SZS Szpindlerowy Młyn. 
Każde dziecko posiadało swoje sanki, ale zawodnicy z nich nie wyrośli. 

W roku 1933 pod dawnym kąpieliskiem 
wybudowano korty tenisowe, które 
w zimie przeobrażały się w powierzchnię 
pokrytą lodem. Zarówno goście, jak 
i miejscowi obywatele mogli tu jeździć 
na łyżwach i grać w hokeja. Na stadionie 
trenowały też praskie drużyny. SZS 
Szpindlerowy Młyn zakładało drużyny 
hokejowe dla dzieci oraz dla dorosłych.   

Szkoły w Sedmidolí i Szpindlerowym Młynie co roku 
przygotowywały dla swoich uczniów wyścigi narciarskie 
i saneczkarskie. Trudność tras dobierano odpowiednio do 
wieku uczniów. Trasy saneczkarskie wiodły spod schroniska 
Petrova bouda (Petrovka) albo Davidova bouda do krzyża koło 
„Twierdzy” (Pevnost), narciarze zaś współzawodniczyli na 
południowym stoku Małego Szyszaka w zjeździe i slalomie. 
W zawodach brali udział zazwyczaj wszyscy uczniowie, 
nauczyciele byli sędziami. Nagrody dla zwycięzców fundowało 

Towarzystwo Sportów Zimowych w Szpindlerowym Młynie.

Zdjęcie Josefa Hladíka: Prawdopodobnie rodzina 
Langów na nartach koło vysockiego domu nr 44 s..
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O jeździe na nartach w Vysokim dowiedzą się Państwo więcej w Muzeum Krajoznawczym w Vysokim nad Izerą (Vlastivědné muzeum ve Vysokém nad 
Jizerou).W lutym 2013 r. odbędzie się kolejna edycja „Wyścigów w starym stylu” z okazji 110. rocznicy założenia Ski klubu w mieście Vysoké nad Izerą.
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Karty 
lojalnościowe

Harrachov dołącza do niektórych czeskich ośrodków, 
które wpisują się w trend kart lojalnościowych 
promujących wspólnie miasto, kompleks narciarski 
i region. Model ten za granicą jest bardzo popularny, 

oferuje bowiem ludziom urozmaicony i ciekawy urlop 
w korzystnej cenie. Kartę uprawniającą do wielu 
zniżek, w tym na karnety, salony wellness czy choćby 
zwiedzanie jaskiń krasowych, otrzymują za darmo 
osoby zakwaterowane w wybranych hotelach czy 
pensjonatach. Kartę można też kupić – dwumiesięczna 
karta kosztuje 100 Kč.
Skibusem gratis na stok, po nartach na basen, 
do wirówki lub na masaż, z dziećmi do jaskini ze 

Narty, snowboard i 

narciarskie parki dla 

dzieci – kompleks 

Špindlerův Mlýn oferuje 

25 km codziennie 

p r z y g o t o w y w a n y c h 

nartostrad – Sv. Petr, 

Medvědín, Hromovka, 

Labská; snowparki, 

rampę, dla najmłodszych 

narciarzy trzy parki z 

ruchomym dywanem 

i idealne warunki dla 

wspaniałych wrażeń. 

Buď fi t – Bądź fi t – dla 

miłośników narciarstwa 

biegowego przygotowano 

nową trasę wzdłuż Łaby 

w kierunku doliny Labský 

důl. Trasa o długości 4 km 

nadaje się zarówno dla 

narciarzy rekreacyjnych, 

jak i początkujących. 

Bardziej doświadczeni 

mogą skorzystać z trasy w 

osadzie Horní Mísečky. 

Zimowe atrakcje – 

wypróbuj mierzący prawie 

4 km tor saneczkowy, 

oferujący też jazdy 

nocą albo skorzystaj z 

snowtubingu czy toru 

bobslejowego. Są tu też 

ślizgawki, a oprócz tego 

można przejechać się 

ciągniętą przez konie 

karetą. 

Wellness, relaks, aquapark 

– tajemnica prawdziwego 

odpoczynku polega na 

relaksie. Zapomnij o 

problemach i spróbuj 

uspokajających kąpieli, 

zabiegów, sauny, basenu, 

whirpoola, masażu lub 

skorzystaj z jaskini solnej. 

Aprés-ski, zabawa i świetna 

gastronomia – każdy dzień 

powinien stanowić święto, 

a w przypadku narciarstwa 

zasada ta obowiązuje w 

dwójnasób. Tradycyjna 

czeska i karkonoska 

kuchnia, taniec, muzyka 

i przyjazna atmosfera. W 

zimowym Szpindlerowym 

Młynie po prostu trzeba 

być!
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ciekawostek
Błyszczący śnieg, zaśnieżone nartostrady 
od jesieni do wiosny i piękna górska sceneria.

Taka jest zima w Szpindlerowym Młynie!

Turistické informační centrum

(budynek Urzędu Miasta)

Svatopeterská 173

CZ 543 51 Špindlerův Mlýn

tel. +420 499 523 656

tel. +420 499 523 818

e-mail: tic@mestospindleruvmlyn.cz

Dokąd pojechać w tym roku na biegówki? 
No przecież w Karkonosze!

Idealne otoczenie, wspaniałe warunki klimatyczne, założone ślady... 
…nie ma na co czekać!

„Karkonosze – 
raj narciarstwa 
biegowego”

Karkonosze poprzecinane są siecią ponad 500 kilometrów 

oznakowanych tras biegowych, którymi opiekuje się 

ponad dwudziestu gestorów. Trasy przygotowywane są 

w zależności od warunków pogodowych. Znajdzie tu coś 

dla siebie zarówno miłośnik stylu klasycznego, jak 

i łyżwowego. Niektóre trasy przecierane są codziennie, 

inne rzadziej, ale też regularnie.

Więcej informacji zyskać można na stronie: 

www.krkonose.eu. 

Warto pamiętać o zabraniu ze sobą w góry dobrej mapy 

zimowej, naładowanego telefonu komórkowego 

i ciepłego ubrania. 

Należy także na bieżąco śledzić prognozy pogody oraz 

słuchać poleceń pogotowia górskiego (Horská služba 

Krkonoše oraz GOPR). 

Dla spróbowania 

W rejonie karkonoskich ośrodków narciarskich  
w Harrachovie, Kořenovie, Rokytnicach nad Jizerou,Vysoké 
nad Jizerou, Benecku, Vítkovicach, Herlíkovicach, 
Szpindlerowym Młynie, Strážné, Černej Horze i jej 
okolicach, w Mlade Buky, Pecu pod Śnieżką, Małej Úpie, 
Žacléřu i in. znajdziemy świetne warunki do uprawiania 
turystyki narciarskiej. Poza tym w wielu miejscach istnieje 
możliwość pokonywania różnic wysokości za pomocą 
kolejek linowych. W ten sposób można dotrzeć w partie 
grzbietowe gór, a potem już tylko wjechać na trasę. Kiedy 
również na przedgórzu Karkonoszy panują dobre warunki 
śniegowe, tory do uprawiania narciarstwa biegowego 
zakładane są także w Studencu, wokół Jilemnic, Hostinné, 
Vrchlabí, Lánova, Ponikli, Martinic i Trutnova.
  
• W Jilemnicach i okolicach w przypadku korzystnych 
warunków śniegowych przygotowywane są trasy okrężne, 
zaczynające się na terenie kompleksu Hraběnka. Trasy: 
1.„Buď fi t” („Bądź fi t!”) – długość 12,5 km, prowadzi na 
Kozinec. 2. „Jilemnická 50” – długość 25 km, prowadzi 
w kierunku Mříčny, na Kruh i Roztoky. 3. Trasy sportowe 
o długości 10 km prowadzą po okolicach kompleksu 
sportowego Hraběnka.  

•  W Martinicach poprowadzona jest trasa na szczyt Hůra. 
Rozciągają się z niej piękne panoramiczne widoki na 
Karkonosze, Tábor, Kozákov, Jeszted. 

• W okolicach Studenca znajdziemy dwie trasy okrężne. 
Pierwsza – w okolicy szczytu Strážník po prawej (północno-
wschodniej) stronie drogi – prowadzi ze wsi Horka na 
Vrchlabí. Ma trudny profi l, większość pętli stanowią trasy 
zawodnicze. Druga pętla po północno-zachodniej stronie 
wsi ma łagodniejszy profi l, nie ma tu trudnych zjazdów 

ani podjazdów. Większość trasy znajduje się na otwartym 
terenie, mała jej część biegnie przez las, dlatego narciarze 
mają piękne widoki na Karkonosze i Góry Izerskie, ale 
także w głąb kraju – na Zvičinę, Kumburk, Tábor, Kozákov 
i Jeszted. 

• W okolicach miasteczka Vysoké nad Jizerou znajdziemy 
standardowe przecierane trasy biegowe – na przykład na 
Štěpánkę (Vysoké Vystrkov) oraz część łącznika trasy na 
Planýrkę. Skomunikowane są one z innymi w okolicach 
Štěpánki, ew. wjechać można na Magistralę Izerską. 
Również w tym roku przecierana będzie trasa „Turistická 
desítka” („Turystyczna dziesiątka”). Prowadzi ona do nowej 
wieży widokowej „U borovice”, na Chlum i aż na koniec 
grzbietu nad Přívlak i z powrotem do punktu wyjścia 
koło teatru Krakonoš, ok. 100 metrów od rynku w Vysoke. 
Kolejną przecieraną trasą jest „Vysocká osmička” („Vysocka 
ósemka”), która powiela częściowo przebieg trasy 
zawodniczej. Jej profi l jest jednak o wiele łatwiejszy, niż w 
przypadku tras zawodniczych.

• W raju narciarstwa biegowego pod Černą horą (1299 
m n.p.m.) narciarskie trasy biegowe utrzymywane są w 
gminach Rudník, Bolkov, Janovice, Fořt, Javorník, Čistá, 
Černý Důl i Janské Lázně. Można je łączyć z trasami sekcji 
narciarskiej Hostinné. Prowadzą przez wsie Prosečné, 
Lánov, Čermná i Pilníkov. 

• Przygotowana trasa nazwana „Horní Polabí” prowadzi 
starą ścieżką handlową – tzw. Příčnice – i po obu stronach 
skomunikowana jest z wieloma wsiami (obie Olešnice, obie 
Kalny, Kl. Lhota, Kunčice, Čistá u Horek, Dolni Branná i inne). 

• Przygotowane trasy dla miłośników stylu klasycznego 

stalaktytami i innymi naciekami, potem do muzeum 
szkła i biżuterii albo na przykład z przyjaciółmi na 
curling – to wszystko oferuje Harrachov i region. Za 
pośrednictwem karty pragniemy pokazać naszym 
gościom, że urlop tu spędzony to nie tylko narty 
i turystyka. Wrażeń może być o wiele więcej i mogą być 
one o wiele bardziej różnorodne. 

Więcej informacji na:

www.harrachovcard.cz

Warianty innych uprawniających do zniżek kart 
otrzymać można w pozostałych karkonoskich 
miastach: Pecu pod Śnieżką, Rokytnicach nad 
Jizerou, w Szpindlerowym Młynie, Vítkovicach, 
Benecku. Regioncard Krkonoše kupić można 
w karkonoskich ośrodkach informacji.

w žacléřskich osadach Bobr i Černá Voda to nietrudne, 
relaksacyjne trasy okrężne, które nawzajem się łączą, 
dzięki czemu można przejeżdżać z jednej na drugą. Jedna 
z możliwości startu znajduje się pod Žacléřskim hřbetem, 
zwanym Polák, koło TirBaru na wysokości 645 m n.p.m. 
Ślad prowadzi na północ i łagodnie opada aż do granicy 
z Polską (600 m n.p.m.) Po prawej stronie w kierunku 
wschodnim leży osada Bobr, założona przez Krzysztofa 
Gendorfa w 1565 r. 

• Wszystkim lubiącym klasyczne narciarstwo w torze albo 
styl łyżwowy na przetartej trasie polecamy codziennie 

przygotowywane trasy we Vrchlabí na terenie ośrodka 
Vejsplachy. Jako jedne z niewielu w Czechach są one 
oświetlone. Zacząć można na przykład koło stawu 
Kačák, gdzie można zaparkować. Na terenie ośrodka 
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Jadąc założonym śladem mierzącej 71 km Magistrali Karkonoskiej – oznakowanej czerwonym 

kolorem – przejedziemy koło większości najbardziej imponujących miejsc Karkonoszy. 

www.dolnidvur.czwww.dolnidvur.cz

Malownicza górska wioska leżąca w sercu Karkonoszy – najlepsze miejsce na rodzinny urlop 

z dziećmi.

W sezonie zimowym dwa tutejsze kompleksy narciarskie oferują pełnię usług – sztucznie

śnieżone trasy zjazdowe, jazdy nocą, szkółkę narciarską, wypożyczalnię nart i snowboardów.

Zaskakująco korzystne ceny!

Szeroka oferta noclegów.

We wsi Dolní Dvůr jest o jedną porę roku więcej – zespół dzwonów (carillon) na kościele św. 

Józefa dla każdej pory roku ma inną melodię, zaś na Boże Narodzenie dodatkowo gra kolędy.

                                             
              

            
          

         
       

       
                             

  

      
        

                                                           Dolní Dvůr… u nas pokochasz świat

znajdziemy trasy zawodnicze i rekreacyjne. Regularnie 
przygotowywana jest trasa okrężna w kierunku Dolní 
i Horní Branna. Trasy połączone są z dużą pętlą przez 
Valteřice w kierunku na Kněžice i z powrotem do Vrchlabí. 
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Czterdzieści pięć lat temu nakręcono 
fi lm „Pali się, moja panno”.

„Pali się, moja panno” jest – po „Małgorzacie, córce Łazarza” – drugim czeskim filmem, który przeszedł dokładną cyfrową rekonstrukcję. A ponieważ 
towarzyszą temu trzy okrągłe rocznice, przypomnijmy parę faktów.

Jak to wszystko się zaczęło?
Miloš Forman wspólnie z Ivanem Passerem 
i Jaroslavem Papouškiem dostali za zadanie 
napisanie scenariusza fi lmowego. Praca im nie szła, 
pojechali więc w Karkonosze. Spotykali się przy 
bilardzie w knajpie we Vrchlabí, myśleli i wymyślali, 
ale ciągle nic. Po pewnym czasie, chcąc odreagować, 
poszli na bal strażaków, który odbywał się w domu 
kultury Střelnice we Vrchlabí. Forman opowiadał, że 
na balu była tak ciekawa atmosfera, że stał się on 
przełomowym momentem. Potem scenariusz pisał 
się już sam. Pierwsza wersja była gotowa w ciągu 
sześciu tygodni. Miloš Forman wrócił z powrotem 
do Vrchlabí, codziennie przesiadywał w restauracji 
albo remizie strażackiej z miejscowymi strażakami, 
grał z nimi w karty, a po paru tygodniach miał już 
kompletną obsadę fi lmową złożoną z naturszczyków, 
którzy w pełni mu, jako kumplowi z knajpy, ufali. We 
wspomnieniach Forman pisze o tym: „Wtedy miałem 
wątrobę do szukania talentów”. W fi lmie nie zagrał 
ani jeden profesjonalny aktor. Grali w nim ludzie 
wyrwani jakby ze swojego własnego życia – w dzień 
pracowali w fabrykach, od popołudnia kręcili, do 
domu wracali późno w nocy, a wcześnie rano znów 
wstawali do pracy. Trwało to przez siedem tygodni. 
Reżyser nigdy nie pokazał im scenariusza, każdą 
scenę najpierw odgrywał sam, a potem kazał im 
zagrać ją własnymi słowami.

Perypetie podczas kręcenia

Dla reżysera Miloša Formana i operatora Miroslava 
Ondříčka był to pierwszy kolorowy fi lm. Dlatego 
konieczne było długie przygotowanie. Chcieli 
utrzymać fi lm w ciepłych kolorach, wszystkim 
aktorom zabronili więc używania niebieskich 
koszul. Jako że mundury strażaków również były 
niebieskozielone, trzeba było uszyć nowe. Nie 
z powodu kroju, ale koloru.
Mogłoby się wydawać, że potem Forman, kręcąc 
swoją strażacką komedię, poustawiał już tylko kilka 
kamer w domu kultury Střelnice i czekał, co się na nie 
„złowi”. W rzeczywistości była to jednak koprodukcja 

jedyna w swoim rodzaju – nie tylko 
pod względem artystycznym, ale 
i technicznym – w związku z którą 
słynny dom kultury musiano trzy razy 
przemalowywać.
Żeby można było nagrać naturalne 
dialogi aktorów-naturszczyków, 
stanowiących liczną grupę, w sali 
musiało być cicho. Dlatego na balu pary 
znajdujące się z tyłu tańczyły często 
w skarpetkach.
Problem powstał, kiedy trzeba było 
zapalić chałupę, którą strażacy mieli 
starać się zgasić. Byli tam eksperci-
pirotechnicy, ale dom za nic nie chciał 
się zapalić. Pomalowano go więc 
substancją palną i wypchano beczkami 
z naftą. Wtedy budynek zaczął płonąć 
dla odmiany zbyt szybko i w ciągu 
godziny spłonął doszczętnie. Miroslav 
Ondříček wspomina, że wszyscy biegali w śniegu 

wokół chałupy i kręcili, co się dało. 

Starania partyjnych 
towarzyszy o pogrzebanie 
fi lmu i nominacja do Oscara

Na ekrany czeskich kin fi lm wszedł parę tygodni 
przed sierpniem 1968 r. (inwazja wojsk Układu 
Warszawskiego na Czechosłowację – przyp. tłum.). 
Podczas gdy za granicą wiodło mu się dobrze również 
w okresie najtwardszej normalizacji (poinwazyjne 
prześladowania – przyp. tłum.), w Czechosłowacji 
powędrował na półkę. Ówcześni towarzysze 
uznali, że twórca naśmiewa się z klasy robotniczej. 
Ostatecznej egzekucji nad fi lmem mieli dokonać 
vrchlabscy strażacy, ci jednak podczas projekcji 
wesoło rechotali. Zachwyceni byli już podczas 
samego kręcenia. Dostawali honorarium 29 koron 
czechosłowackich, a do tego czuli się niczym gwiazdy 
fi lmowe. Film zdobył nominację do Oscara, a dla 

Miloša Formana stał się biletem do Ameryki.

Nowy  
dokument 
fi lmowy
W tym roku minęło 45 lat 
od nakręcenia fi lmu i 40 lat 
od momentu, kiedy Vrchlabí 
dostało swoją własną 
jednostkę Państwowej Straży 
Pożarnej. I znów w domu 
kultury Střelnice odbył się 
bal. Tym razem fi lmował go 
sztab Vojtěcha Moravca, który 
stworzył dokument „Paliło 
się, moja panno”. Mniej 
więcej dwudziestominutowy 
fi lm dokumentalny podczas 
tegorocznego festiwalu 
fi lmowego w Karlowych 

Warach puszczano przed nowo 
zdygitalizowanym klasycznym 
fi lmem „Pali się, moja panno”. 
Oprócz Miloša Formana, Miroslava 
Ondříčka, strażaków i starszych ludzi 
pamiętających owe czasy występuje 
w nim Jan Sobotka, burmistrz Vrchlabí. 
Cyfryzacja fi lmu była pomysłem 
niedawno powstałej fundacji „České 
bijáky”, która projekt, przy współudziale 
dalszych darczyńców, sfi nansowała.

Jan Sobotka w roli 
statysty

O projekcie mówi: „Ofertę uczestniczenia 
w częściowo fabularyzowanym 
dokumencie przyjąłem z chęcią. 
Jestem jedną z trzech postaci, które 
przedstawiać mają Miloša Formana, 
Ivana Passera i Jaroslava Papouška. 
Spotykamy się w knajpie, gramy 

w bilard, popijamy piwo, palimy, piszemy teksty, 
a wieczorem chodzimy do domu kultury Střelnice 
i po cichu, części fabularne są bowiem nieme, 
przedstawiamy momenty poprzedzające powstanie 
słynnego już dziś scenariusza. Kilka godzin graliśmy 
różne nastroje, tworzyliśmy i łączyliśmy sytuacje. 

Bardzo mi się to podobało”.

Dokument staje się znany

Jego fabuła skonstruowana jest wokół rozmowy 
z Milošem Formanem, pokazana jest także wizyta 
Miroslava Ondříčka we Vrchlabí. Na spotkanie 
z nim zaproszone zostały osoby pamiętające kręcenie 
fi lmu oraz statyści. Siedziano na służącym do tańca 
parkiecie domu kultury. W fi lmie wykorzystano także 
fragmenty z rocznicowego balu strażaków, który 
odbył się we Vrchlabí 26 czerwca 2012 r., między nimi 

sceny z niemego, czarno-białego paradokumentu.

Uroczysta premiera obu dzieł 
podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego 
w Karlowych Warach

Kiedy na drugi dzień po ofi cjalnym rozpoczęciu 
47. edycji festiwalu Karlowe Wary 2012 w sali 
kinowej hotelu Thermal zgaszono światło, panowie 
Jiří Bartoška i Marek Eben wspólnie zapowiedzieli 
nowy fi lm dokumentalny wyświetlany przed nowo 
zdygitalizowanym klasycznym fi lmem z roku 1967. 
Na ofi cjalnym, honorowym miejscu wśród fi lmowych 
VIP-ów posadzono także Jana Sobotkę.
Vrchlabí jest dla mnie ważne
Na koniec dokumentu Miloš Forman mówi między 
innymi: „Dla mnie to było najpiękniejsze fi lmowanie 
w życiu. Robiliśmy to, co nam sprawiało przyjemność. 
Przy bilardzie stworzyliśmy scenariusz. Kręcenie było 
bardzo żywe, pomysły płynęły jeden po drugim. 
Vrchlabí jest dla mnie, po Pradze, najważniejszym 
miastem”.

Vrchlabí jest dla mnie ważne

Na koniec dokumentu Miloš Forman mówi 
między innymi: „Dla mnie to było najpiękniejsze 
fi lmowanie w życiu. Robiliśmy to, co nam sprawiało 
przyjemność. Przy bilardzie stworzyliśmy scenariusz. 
Kręcenie było bardzo żywe, pomysły płynęły jeden 
po drugim. Vrchlabí jest dla mnie, po Pradze, 
najważniejszym miastem”.

Archiwum: Ateliéry Bonton Zlín, a.s. 
Foto: Jaromír Mirválek

Czterdzieści lat temu Vrchlabí dostało własną drużynę Państwowej Straży Pożarnej.
Osiemdziesiąt lat temu urodził się reżyser filmu, Miloš Forman.

Reprodukcja fotografi i z wnętrz westybulu domu kultury Střelnice.


