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ÚVODEM
Jestlipak víte, odkud je nejkrásnější výhled na východní Krkonoše? Přece
z vyhlídky na částečně odlesněném hřebeni Rýchor. Až si vydechnete po výstupu
do výšky tisíc metrů nad mořem, opřete se pohodlně o zábradlí a dívejte se…
Před vámi leží krajina jako otevřená kniha – rozprostírá se tu Albeřické údolí,
na obzoru se tyčí první dáma všech našich hor – Sněžka, od ní se doprava
táhne Obří hřeben zakončený Svorovou horou, a ještě víc vpravo můžete spatřit obrysy Vraních hor nad Žacléřem. Díváte-li se od Sněžky nalevo, spatříte
nejprve její krásnou sousedku Studniční horu, která spolu s ní obepíná Obří
důl, pak Luční horu, Liščí horu a mohutné sestry Světlou a Černou horu, pod
kterými se vine údolí řeky Úpy.
Podoba dnešní krajiny se vytvářela velice dlouho – kdysi v pravěku se zemská
kůra začala chvět, praskat a vrásnit, do krajiny se nepřetržitě podepisoval
vítr, voda a mráz, střídaly se v ní různé druhy rostlin a zvířat, a nesmazatelné
stopy tu před staletími zanechali a dodnes zanechávají lidé. Lesy už dávno
nejsou nekonečné – prastaré pralesy byly vykáceny a postupně nahrazeny
smrkovými monokulturami, v krajině se střídají paseky, louky a pole, protínají
se tu cesty a silnice, vidíme domy, vesnice a města…
V následujícím čtení budeme sledovat, jak a proč se s příchodem člověka měnila krajina, kterou kolem sebe vidíme z vyhlídky na hřebeni Rýchor, budeme
hledat stopy minulosti – to, co z dřívějších dob můžeme dodnes v této krajině
najít. Připomeneme si také její ztracené bohatství – to, co v této krajině už
navždy bude chybět. A pokusíme se hledat odpověď na otázku, jak s touto krajinou zacházet dál, abychom na její tváři nezpůsobili další jizvy, aby
však nadále mohla poskytovat obživu svým obyvatelům, aby zůstala zdravá
a krásná a pohled na ni potěšil každého, kdo se bude rozhlížet z vyhlídky na
hřebeni Rýchor.
Zůstaneme sice v koutu východních Krkonoš, ale uvidíte, že proměny zdejší
krajiny – zejména ty, které způsobil člověk – se v mnohém podobají změnám,
které poznamenaly tvář krajiny i jinde ve střední Evropě. Krajina kolem nás
nabízí příběhy, obrazy a zprávy, kterými nás čítanka bude provázet. Je rozdělena do čtyř kapitol – čtyř období, v nichž došlo k událostem významným pro
podobu zdejší krajiny. Příběhy jsou doplněny faktografickými údaji a každou
kapitolu uvádí přehled nejdůležitějších skutečností vztahujících se k tvářnosti
krajiny v daném období.
Čítanka z východních Krkonoš by měla žákům a učitelům pomoci rozšířit
přehled o zdejším kraji nad rámec standardních učebnic a zároveň přiblížit
tento kraj jeho návštěvníkům trochu jinak, než je obvyklé třeba v turistických
průvodcích.
Děkuji všem, kteří pomohli dát tuto čítanku dohromady. A každému, kdo
vystoupá na rýchorskou vyhlídku, přeju příjemné počasí, dobrou viditelnost
a klid k rozhlížení.
Hana Kulichová
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KAPITOLA

HORY SE OTEVÍRAJÍ
Než se vydáme po stopách lidského působení na krajinu Krkonoš, stojí za
připomenutí, že i před tím, než sem vstoupila lidská noha, prožívala tato krajina dramatické změny, které v ní – podobně jako později člověk – zanechaly
nesmazatelné stopy. Nejvýraznějším přírodním faktorem, který změnil tvář
Krkonoš před člověkem, byly bezpochyby ledovce. Ty nejen vymodelovaly horské vrcholy, údolí, skalní a půdní tvary, ale přivedly do Krkonoš i řadu rostlin
a živočichů, s nimiž se tu můžeme setkat dodnes.
Během několika desítek tisíc let od posledního zalednění se pak krajina proměnila k nepoznání. Vegetace, připomínající arktickou tundru a dávné působení ledovců, se zachovala jen v několika ostrůvcích v nejvyšších polohách.
V době, kdy přichází do Krkonoš člověk, jsou Krkonoše i jejich podhůří téměř
bez výjimky pokryty hustými lesy.
Bezlesé byly pouze nejvyšší vrcholky Sněžky, Luční hory a Vysokého Kola,
horská rašeliniště či svahy, z nichž pravidelně sjížděly sněhové laviny a mury.
Lavinové svahy, skrývající i známé krkonošské zahrádky, se staly pokladnicí
vzácných lučních bylin, které později zabydlely i louky vytvořené člověkem
(jako je například Rýchorská květnice).
Lesy byly převážně smíšené – v nižších teplejších polohách převládaly buky
a jedle, jasany, javory s vtroušenými jilmy, břízami a vrbami. Se stoupající
nadmořskou výškou přibývaly smrky, které zcela převládly kolem 1100 m n. m.
Ještě výše nad smrkovými lesy byly porosty kleče místy oživené břízou, jeřáby
a vrbami.
Výškové vegetační stupně
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ALPÍNSKÝ
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sutě,
lišejníková
tundra

Původní lesy nám dnes mohou připomenout zbytky porostů Dvorského
lesa na Rýchorách, na východních svazích Sněžky a Růžové hory i na Boberské
stráni. Převážná většina jich však byla narušena imisní kalamitou v poslední
době. Lesy byly ve srovnání s dnešními hůře proniknutelné, místy bažinaté,
rostly tu vedle sebe stromy různého stáří, někde s bohatým podrostem keřů,
ležely tu padlé stromy, neexistovaly průseky ani cesty. Žili v nich medvědi, vlci,
rysi, divoké kočky, černá zvěř a jeleni, u potoků stavěli své hráze bobři a ve
výškách kroužil orel skalní.
Nespoutaná Úpa, zásobovaná mnoha potůčky a bystřinami, podemílala
břehy, měnila řečiště a z prameniště v náhorním rašeliništi stékala srázem
karu Úpské jámy a Obřím dolem – údolím vyhloubeným ledovcem – si razila
cestu a dotvářela údolí k dnešnímu Trutnovu a Jaroměři.
Kdo byl první člověk – první návštěvník zdejšího kraje, to se už patrně nikdy
nedozvíme. Snad to byl lovec kožešinové zvěře, snad hledač zlata a drahých
kamenů, snad dřevorubec nebo uhlíř hledající obživu, kdo ví… Na rozdíl od
ostatních koutů naší vlasti se však první lidé odvážili do podhorských hvozdů
poměrně pozdě, někdy mezi roky 1000 až 1200 našeho letopočtu. Zpočátku
byly jejich stopy v krajině nenápadné – pár pokácených stromů, prosekaná
stezka, nějaký srub či přístřešek…
Výraznější znamení v krajině zanechávali hledači drahých kamenů – začali
převracet zem, kutat, hloubit šachty, vytesávat do kamenů tajemné značky…
Ve 13. a 14. století se ke krkonošským hvozdům začali přibližovat kolonisté obsazující půdu přidělovanou jim šlechtici, kteří ji získali od panovníka, aby
ji odlesnili, zúrodnili, založili pole a pastviny a zhodnocovali bohatství lesa.

Kos horský středoevropský
(Turdus torquatus torquatus)
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HOSTÉ Z DALEKÉHO SEVERU
Jan Štursa
Bylo to v dobách, kdy mrazivé a větrné počasí ovlivňovalo vše živé na
severní polokouli, desítky tisíc let nazpět. Tehdy se od severního pólu směrem
k jihu začal plazit mohutný ledovec, před jehož mrazivým dechem a drtivým
sevřením nemohlo nic živého obstát, ani nejotužilejší severské rostliny a živočichové.
Cožpak živočichům, těm bylo hej! Měli nohy či křídla a úprk k jihu za teplem jim nečinil potíže. Hůře na tom byly rostliny, pevně zakořeněné v půdě.
Pokud jejich semena či plody neodvál vítr, nespláchla voda a neodnesli je na
svých tělech různí živočichové, hrozil jim rychlý zánik. Přesto se mnoha rostlinným druhům podařilo zachránit a ustupovaly před ledovcem níže a níže do
střední části Evropy. Mohutný severský ledovec tehdy doputoval až do těsné
blízkosti našich hor a zastavil se pouhých pár desítek kilometrů před severním
úpatím Krkonoš. Na zdolání našich nejvyšších hor už mu nezbyl čas, neboť
se pomalu začalo opět oteplovat. Naštěstí, neboť kdoví, jak by Krkonoše dnes
vypadaly.
I pouhá přítomnost obrovského severského ledovce v blízkosti Krkonoš
tehdy však stačila, aby se vzduch natolik ochladil, že místo deště padal po
většinu roku sníh, který vítr z hřebenů sfoukával do hlubokých krkonošských
údolí. Tam se pomalu měnil na třpytivý firn a ještě později na led. Obřím dolem, Labským dolem, Modrým dolem a dalšími údolími začaly tenkrát stékat
místní ledovce a podepisovaly se na tváři krkonošských hor. Přemodelovaly
příčné tvary údolí z podoby písmene V na U a nakupily na některých místech
údolí hromady půdy, štěrku a kamenů, kterým vědci říkají morény. Každou
krkonošskou morénu mají podrobně změřenou a popsanou, neboť dokážou
podle jejich velikosti, tvaru a polohy určit, jak mohutné ledovce v krkonošských údolích v minulosti tekly.

Významnými pozůstatky po zalednění
Krkonoš jsou ledovcové kary – nejméně
15 ledovcem přemodelovaných skalnatých
závěrů údolí, v místním názvosloví jámy
(Úpská jáma, Studniční jámy, Labské
a Kotelní jámy, Sněžné jámy, jámy Rybníků, Černý Kotel, dolina Lomničky pod
Sněžkou). Na polské straně jsou zachovaná dvě velká ledovcová jezera Malý a Velký Rybník a menší jezírka na dně Sněžných
jam. Na české straně hor je jediné jezírko
ledovcového původu skryto v lesích pod
Kotelními jámami – Mechové jezírko.
Nezaledněné vrcholy hor modeloval
mráz, led, voda a vítr, pod jejichž vlivem
v Krkonoších vznikla jedna z nejbohatších
středoevropských kolekcí mrazových, tzv.
kryogenních forem reliéfu – skalní výchozy
zvané tory (Dívčí, Mužské, Harrachovy
kameny, Violík a další), kryoplanační terasy, thufury, ledovcová jezera – girlandy,
soliflukční proudy a mrazové polygonální
a brázděné půdy. Jejich obdobu nalezneme až na severu Evropy. Nejvyšší polohy
Krkonoš představují pro střední Evropu
zcela unikátní typ krajiny, kterou vědci
nazývají krkonošská arktoalpínská tundra.

1 | Kulík hnědý
2 | Lomikámen sněžný
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Avšak jak to tenkrát dopadlo s živými tvory? Hřebeny Krkonoš zůstaly holé,
bez ledu, a tak si otužilí uprchlíci ze severu i přes kruté životní podmínky našli
azyl na rašeliništích a nejvyšších vrcholcích, které jim připomínaly tři tisíce
kilometrů vzdálený domov. Avšak z dočasného útočiště, které v našich horách
našli, se stala past. Po chladném období přišlo oteplení a celá střední Evropa se zazalenala nekonečnými lesy, které severským hostům odřízly zpáteční
cestu. Měli štěstí, neboť vysoké krkonošské hřebeny, které předtím nezdolal
severský ledovec, nezdolal ani pozdější les, v jehož hlubokém stínu by severští
hosté nepochybně brzo zanikli. Krkonoše severským hostům poskytly trvalý
domov, a tak tajuplná rašeliniště nedaleko Luční boudy nebo na Labské či
Pančavské louce jsou dodnes místem, kde zjara září bílé kvítky ostružiníku
morušky, růžová květenství všivce sudetského nebo se klenou zelené koberce
rašeliníku Lindbergova. Nad tůňkami poletují pestře zbarvená šídla horská,
v prameništích Labe či Úpy se skrývají dravé ploštěnky horské a nad nejvyššími vrcholky Krkonoš vzácně proletí drobný severský dravec dřemlík tundrový.
Krkonoše nabízejí přebohatou galerii těchto svědků dávných dob ledových,
vyslanců severské tundry, kterým vědci odborně říkají glaciální relikty. Patří
mezi to nejpozoruhodnější, co lze v krkonošské přírodě objevit.

Glaciální relikty
(pozůstatky doby ledové):
Rostliny: ostružiník moruška (Rubus
chamaemorus),
všivec
sudetský
(Pedicularis sudetica), lomikámen sněžný
(Saxifraga nivalis), šídlatka jezerní
(Isoetes lacustris), rašeliník Lindbergův
(Sphagnum lindbergii)
Živočichové: kulík hnědý (Eudromias
morinellus), dřemlík tundrový (Falco
columbarius), slavík modráček tundrový
(Luscinia svecica svecica), kos horský
středoevropský
(Turdus
torquatus
torquatus), čečetka zimní (Carduelis
flammea), hraboš mokřadní (Microtus
agresis), vážky Somatochlora alpestris
a Aeschna caerulea, jepice horská
(Ameletus inopinatus), slíďák ostnonohý
(Acantholycosa norvegica sudetica),
střevlíček Gylenhallův (Nebria gylenhalli),
plž vrkoč severní (Vertigo arctica),
ploštěnka horská (Planaria alpina).
[Jan Štursa]
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TAJEMSTVÍ KRAKONOŠOVY
ZAHRÁDKY V OBŘÍM DOLE
Jan Štursa

Kdo by alespoň jednou neslyšel o tajemné horské zahradě na svazích pod
Sněžkou, kterou hlídá před nejrůznějšími škůdníky mocný pán hor Krakonoš?
Postavy Kuby, Anče, hajného a Trautenberka z pohádek Marie Kubátové, nejrůznější podoby trestajícího i hodného Krakonoše, ale i dochované tajemné
zprávy ze středověkých Vlašských knih, popisující dramatické cesty prvních
odvážlivců za bájnými poklady Obřího dolu.
Množství legend, pohádek a pověr obestírá místa, kterým naši předci dali
jména Krakonošova či Čertova zahrádka. Při svých prospektorských výpravách
za léčivými bylinami totiž vysoko v horách narazili na horské louky oplývající
neuvěřitelným bohatstvím rostlin, což si při srovnání s chudobou okolních
míst nedovedli vysvětlit jinak, než pomocí mýtů a pověr. Trvalo dlouhou dobu,
než se vědcům podařilo záhady botanických zahrádek rozluštit.
Ne bájný a všemocný Krakonoš, ale stejně mocné síly, jakými jsou vítr, sníh,
laviny, slunce, tady po staletí hospodaří ve vzácné shodě, jaká panuje jen mezi
přírodními silami.
Při pohledu z vrcholu Sněžky do hlubin Obřího dolu, kde se nachází pověstná Krakonošova i Čertova zahrádka, si jistě všimnete, že mnohá místa nepokrývá les, ale jen nízké houští křivolakých keřů a zelené louky. Na vině jsou
sněhové laviny, které na závětrných svazích hor padají odnepaměti. Sice jsou
občas nebezpečné turistům, kteří neuposlechnou varovných tabulí Horské
služby, ale pro horskou přírodu jsou nenahraditelným hospodářem. Možná
vás zarazí, že je možné nazývat hospodařením něco, co po sobě zanechá
spoušť vyvrácených kmenů, strženou půdu, obnažené skalní stěny. A přece
tomu tak je.
Převládající západní větry po celou zimu nepřetržitě přemisťují sníh z návětrných svahů a větrných hřebenů do závětří krkonošských jam. Na skalnatých
hranách se vytváří mnohametrové sněhové převisy a dolů se pravidelně valí
sněhové laviny, které poškozují vše živé před sebou, ponejvíce vysoké stromy.
Děje se tak již dlouhá tisíciletí, a proto svahy krkonošských jam nikdy neosídlil
vysoký les, ale jen přepestré společenství houževnatých keřů a bylin. Ve stínu
hustého lesa by se pestrým horských loukám a křovinám nedařilo, na osluněných svazích lavinišť však ano.
Je zde světlo, slunce, závětří a dostatek vláhy z pomalu odtávajících
zbytků sněhových návějí. Vítr sem naděluje nejen příděl sněhu a deště,
ale nepřetržitě transportuje do závětří krkonošských jam i semena rostlin,
drobné živočichy, ale i částečky půdy z blízkých a vzdálenějších míst. Bez
nadsázky lze tvrdit, že tady přírodní síly vytvořily jakési „biologické smetiště“, kde se pohromadě ocitly rostliny i živočichové, jejichž domovy jsou jinak
od sebe kilometry vzdálené. Pospolu tady roste vysokohorská prvosenka
nejmenší s teplomilnou dymnivkou, líska společně s klečí, kolem záplavy
květů poletuje vysokohorský okáč rudopásý společně s nížinným žluťáskem
řešetlákovým atd.
Botanické zahrádky na svazích krkonošských jam však připravují vědcům
další a další překvapení. Před časem zde poprvé našli mikroskopické řasy způsobující červené či zelené zbarvení sněhu. Na povrchu sněhu se občas vytváří

Krakonošova zahrádka v Úpské jámě,
Čertova zahrádka v Obřím dole, Schustlerova zahrádka v Pančavské jámě, Kotelská zahrádka ve Velké Kotelní jámě, to je
výčet těch hlavních pojmenovaných lokalit
s pověstným bohatstvím horské přírody. Pozadu však nezůstávají další dosud
nepojmenované zahrádky, např. svahy
Čedičové rokle v Malé Sněžné jámě na
polské straně hor – nejbohatší přírodovědné naleziště v Krkonoších.
V botanických zahrádkách rostou stovky cévnatých (kvetoucích) druhů rostlin,
z nichž mezi nejvzácnější patří: jeřáb krkonošský, čtyři druhy lomikamenů, kopyšník
tmavý, koniklec jarní, střemcha skalní, jinořadec kadeřavý, prvosenka nejmenší, kuřička Gerardova, vrba bylinná, všivec sudetský,
bedrník obecný skalní, sasanka narcisokvětá, huseník sudetský, prorostlík dlouholistý,
ostřice pozdní krkonošská, mateřídouška
sudetská, běloprstka bělavá, vemeníček
zelený, prstnatec Fuchsův mokřadní a několik dalších zajímavých druhů.
Bohatství některých ledovcových karů
je spojené i s výskytem minerálně bohatších hornin, než je v Krkonoších převládající žula a krystalické břidlice. V Čertově
zahrádce je to výchoz porfyritu, v Kotelní
jámě a v Obřím dole vápenců a erlanů
a v Malé Sněžné jámě dokonce čediče,
který zde představuje nejvýše známý
výchoz čediče ve střední Evropě.
Na české straně Krkonoš je nejbohatším
nalezištěm rostlin Schustlerova zahrádka v Pančavské jámě. Na ploše několika
arů zde roste pospolu víc jak 120 druhů
kvetoucích rostlin. Zahrádka je pojmenována na počest významného krkonošského badatele prof. F. Schustlera, který již
v roce 1923 zpracoval první návrh na zřízení Národního parku Krkonošského.
Všechny ledovcové kary Krkonoš se
nacházejí v I. zóně Krkonošského národního parku, jejíž přísný ochranný režim
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zvláštní tvary, kterým se říká kajícníci (byl zde učiněn první nález těchto sněhových forem ve střední Evropě).
Lavinové svahy se staly v minulosti i kolébkou nejpamátnější krkonošské
dřeviny – jeřábu krkonošského. Před zhruba deseti tisíci lety tady pospolu
rostli jeho rodiče – jeřáb muk a jeřáb mišpulka – a z jejich soužití vznikl
potomek, přirozený hybrid, který vědci nazvali jeřáb krkonošský. Oba rodiče
již dávno Krkonoše opustili a rostou na jiných místech Evropy, avšak jejich
potomek, v počtu necelých sto padesáti keřů, šíří slávu krkonošské přírody
ve vědeckém světě; protože na Zemi nikde jinde neroste, je označován jako
takzvaný krkonošský endemit.
Jestliže bájným strážcem těchto míst byl kdysi dávno mocný Krakonoš, dnes
jeho poslání převzali strážci národního parku. Především je ale na každém
z nás, abychom respektovali pravidla Návštěvního řádu Krkonošského národního parku a ve vší skromnosti a pokoře jen zpovzdálí pozorovali jedny
z posledních ukázek původní, člověkem nenarušené krkonošské přírody.

umožňuje pouze průchod pěších turistů
(nikoli cyklistů) po značených turistických
cestách. Jiné aktivity zde nejsou vzhledem
k mimořádně citlivé a zranitelné přírodě
umožněny.
Na české i polské straně Krkonoš je zmapováno přes 50 míst, kde pravidelně padají
sněhové laviny. Je to tzv. lavinový katastr
a v zájmu každého turisty je respektovat
varování a zprávy Horské služby a Správy
KRNAP. K nejfrekventovanějším lavinovým
územím patří Kozí hřbety, Obří, Labský
a Modrý důl a Kotelní jámy. Většina těchto
údolí je po celou zimu uzavřena. Krkonoše
nepatří k pohořím, kde by laviny představovaly nebezpečí, kterému je nutné čelit
technickými prostředky. Naopak, jsou
nezastupitelnou přírodní silou, která podmiňuje existenci těch nejbohatších míst
v krkonošské přírodě.
[J. Štursa]

Krkonošský endemit jeřáb sudetský
(Sorbus sudetica)
[Foto T. Pigula, SEVER]
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PRVNÍ LIDÉ V HORÁCH
O OBJEVENÍ LÉČIVÝCH PRAMENŮ
A ZALOŽENÍ JANSKÝCH LÁZNÍ
Theodor Lokvenc

Za panování knížete Oldřicha se prý na hradě v Žacléři usadili loupežníci. V roce 1006 vyslal kníže rytíře Albrechta z Trautenbergu, aby se svou
družinou zbavil zdejší kraj těchto lapků a škůdců.
Rytíř měl ve své družině také odvážné lovce, kteří se vydali na hon do
hlubokých hvozdů. Jeden z lovců, Jan z Chockova, po návratu na hrad svému
pánovi ohlásil, že se v hlubokém lese ztratil své družině a bloudil, až pod černým kopcem narazil na mohutný pramen čiré a k jeho nemalému údivu horké
vody. Koupel v něm mu navrátila síly, které byly již téměř u konce.
Cestu k prameni vyznačil dostatečně záseky na stromech. Pro shodu jména
objevitele a svátku Jana apoštola v ten den, 6. května, nazval Trautenberg
pramen Janským. Od té doby byl pramen využíván a v polovině 15. století se
v něm vykoupal dokonce vyslanec Vatikánu, pozdější papež Pius II. Vznikla tu
osada, dnešní Janské Lázně.

Krkonošský pomezní hvozd zasahoval
původně hluboko do podhůří, až ke Kumburku. I po zúžení lesa na vlastní pohoří
byl pro svůj ochranný význam chráněn po
dlouhá staletí. Byly to neproniknutelné
pralesy, ve kterých vítr, sníh a vánice tvrdě a krutě hospodařily, lámaly, ošlehávaly
a vyvracely stromy se zuřivostí stoupající
s nadmořskou výškou, jeho prostupnost
zhoršovaly početné močály a rašeliniště.
Jenom lovci pronásledující zvěř a toužící
po ulovení některé z tehdy hojných velkých šelem pronikali do této nehostinné
divočiny. A byl to i jeden z lovců, který
podle legendy v trutnovské kronice objevil
teplé prameny pod Černou horou.
[Theodor Lokvenc]

Alegorické znázornění krkonošských pramenů na mapě Hradeckého kraje z poloviny 18. století
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CO SE VYPRÁVÍ
O VZNIKU HRADU ŽACLÉŘ
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Vladimír Rychlík
Čím větší dálku se snažíš zrakem proniknout, tím nezřetelněji rozeznáváš hory, kopce, údolí, vodní toky. Někdy ještě domy. Ale tvar a pohyb
lidských postaviček už docela mizí. Nejdále na obzoru bývá tma. Čím
hlouběji chceš prohlédnout do vzdálených věků, tím obtížněji určuješ
podrobnosti dějů, osudů, činů. Stopy lidských slov a citů nenajdeš. Jsou
také skryty mlhou dálek. Co najdeš za ní – je už jen pověst…

Po smrti krále Vratislava II. nastal mezi jeho syny boj o vládu v české zemi.
Nejmladší syn Soběslav získal na svou stranu pomoc polského krále a s jeho
vojskem vtrhl roku 1110 do Čech, aby se zmocnil trůnu. Byla to jistě odvážná
výprava, protože šla dosud neznámou cestou – přes Krkonoše, pravděpodobně dnešním Žacléřským průsmykem.
A tady naše pověst začíná: Polské vojsko se vracelo z válečné výpravy. Unavené, nocí málo osvěžené houfy polského vojska se pomalu prodíraly těžko
schůdnou stezkou, kterou s nadlidskou námahou prorazily na pochodu do
Čech. Teď se konečně vracely domů, do vlasti. Za posledními se zavřely větve
houštin. Křik a nadávky zapadly kdesi za obzorem. Vrátily se ticho a mír, které
tu vládly odpradávna.
Slunce stoupalo, prosvitlo křovinami a těžko říci, zda ustrnul paprsek, který zašimral v nose divoce vyhlížejícího, zarostlého válečníka, chrápajícího na
suchém listí, nebo náhle vyburcovaný spáč. Křik, poplach. Vyskočil celý houf.
Vojáci kupodivu brzy pochopili, co se stalo: slunce vysoko, jejich oddíl je tady,
velitel Měšek s nimi, ale hlavní voj s králem nikde. Kolem ticho, na volání
nikdo neodpovídá. Zaspali, vojsko odtáhlo a oni tu zůstali sami.
Sedli si, aby v klidu rozvážili situaci. Ach, ten klid! Jak dlouho nepociťovali
takový rajský mír, jak dlouho žili ve válečném pekle! Cosi jako svědomí je
pošťuchovalo, aby už vstali a dali se po stopě za ostatními. Jeden za druhým si
potichoučku zas lehali do trávy na záda, i Měšek. A dlouho, dlouho se nikomu
nechtělo do řeči. Málo platné, Měšek byl přece jen velitel. „Tak co? Půjdeme
domů?“ Domů – to bylo bolavé slovo. Pálilo. Přehazovali je v mysli i na jazyce
sem a tam, jako by zkoumali pravost mince.
„Nač vlastně domů? Chvilku pobudem a zas nás poženou do jiných bitev,
tak dlouho, dokud někde nezdechnem. Tady je nádherně. Jak v nebi, co
o něm kněží vypravují. A k nebi je jistě blízko z té velebné sněžné hory,
bílé už z podzimu. Proč nezůstat tady? Koho se bát? Těch jelenů a srnců
kolem?“
Míjely dny plné blažené pohody. Ale zkušený válečník není zajíc. Ví, že
v létě je třeba myslet na zimu. A konečně – nemusí tu být tak bezpečno
vždycky. Tedy – je třeba obstarat ubytování nejen proti mrazu, ale pevné
a bezpečné i podle všech vojenských předpisů. Bude to někde hezky vysoko,
na skále, dobře opevněné. Silných kmenů a kamenů je všude dost. Zima je
nepřekvapila, hověli si v suchu a bezpečí v nové tvrzi.
Překvapení přišlo na jaře. V údolí při řece se ozvaly lidské hlasy, dusot
koňských kopyt a rachot kol. Byl to průvod – ano, zřejmě obchodníci, kteří jeli
z polské strany do Čech. Kamarádi hleděli mlčky na konvoj, dívali se jeden na

První písemné doklady o hradě Žacléř
jsou z roku 1334. Za svůj vznik vděčí hrad
i město zde procházející zemské Slezské
stezce, která spojovala Trutnov s Vratislaví. Pravděpodobně pro její ochranu byl na
skalní ostruze vystavěn hrad – můžeme
předpokládat, že hrad vznikl v průběhu
kolonizace pohraničí Čech za vlády
Přemysla Otakara II. někdy kolem roku
1260.
V roce 1260 stojí již kostel a slovanská
osada Úpa v místech Horního Starého
Města (dnes předměstí Trutnova), kterým
procházela zemská stezka.
Žacléř spolu s Trutnovem, Dvorem Králové a Hostinným patří k nejstarším trvale
osídleným územím Trutnovska.
[Podle materiálů
poskytnutých Danielem Machem,
ředitelem Městského muzea v Žacléři]

V těchto pověstech se zrcadlí jedny
z prvních stop činnosti člověka ve zdejší
krajině. V prvním příběhu družina Albrechta z Trautenbergu přichází vypudit loupežníky z hradu v Žacléři (Šimon Hüttel
uvedl v kronice z druhé poloviny 16. století, že se tato „trestná výprava“ odehrála
v r. 1006). Druhý příběh hovoří o založení
hradu v Žacléři zběhlými vojáky z válečného tažení v roce 1110 (v tomto roce
skutečně budoucí český panovník Soběslav
I. překročil s polským vojskem Krkonoše
a vtrhl do Čech, aby si zajistil trůn).
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Žacléřský hrad
na pohlednici z roku 1920
[z archívu Městského muzea
v Žacléři]
Žacléřský hrad v roce 2007
[foto žáci ZŠ Žacléř]

druhého. Odkud a kam jedou? Co asi vezou? Sůl, drahé látky, vzácné koření,
výborné zbraně, víno, zlato, co ještě?
Netrvalo dlouho a táhla nová kupecká výprava. Na řeči už nebyl čas, šli
všichni. Šarvátka byl krátká, krev tekla na obou stranách. Útočníci si vybrali
z vozů, co potřebovali a kolik unesli, a pustili kupce. Měšek se zprvu kabonil,
ale když mu nalili pohár vína, rozsvítily se mu oči jako všem ostatním, a bylo
veselo, zpěv a šum na tvrzi jako nikdy předtím.
Tak začali provozovat loupežnické řemeslo. Aby byli ještě bezpečněji ukryti, šli proti proudu řeky, odbočili do menších potoků. Tam znali skálu, která
jakoby se vznášela nad hlubokým dolem. To bylo to pravé místo. Tam postavili
tvrz, ve které si troufali odolat každému útoku…
Nevíme, jak dlouho loupežníci na hradě „hospodařili“, ale nic netrvá věčně:
jednoho dne prý jeden z loupežníků zradil, otevřel brány hradu vojákům a to
byl začátek konce…

Kdo však byli první lidé, kteří prošli
tímto krajem, to už se patrně nikdy s jistotou nedozvíme. Ponechme pověsti tak,
jak jsou… S největší pravděpodobností
do těchto končin vyráželi jako první lovci či hledači drahých kamenů – kdo jiný
by se do neznámých a divokých pralesů
odvážil?
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ZLATOKOPECKÉ VÝPRAVY
VLAŠSKÝCH DOBRODRUHŮ

nnn

Theodor Lokvenc

Vlaši – Italové od začátku 14. století procházeli Evropou a hledali zdroje
vhodných kamenů pro florentskou mozaiku, šperky a umělecká díla i nerosty
pro proslavené benátské sklářství. Středem jejich zájmu se staly hory, a proto
i Krkonoše, tajemné, neznámé, ze kterých jim tu a tam někdo přinesl kousek
vzácného kamene.
Cesty Vlachů za poklady byly však tehdy velmi dobrodružné, nebezpečné
a obtížné. Jakýsi Benátčan, zlákaný zprávami krajanů, se v r. 1456 vydal do
vychvalovaných Krkonoš. Procházel stržemi, roklemi a průsmyky, až narazil na
louku, kde nalezl stopy po dolování svých předchůdců a dokonce i hrudky zlata velikosti oříšku. Poněvadž se však prozřetelně vybavil proviantem na osm
dní, mohl se vydat dále a pronikl tak až do dolu pod Sněžkou (Obřího dolu).
V pralese na jejím svahu nacházel hrůzné pozůstatky svých předchůdců, kteří
podcenili nebezpečí hor, zbloudili a zahynuli hladem. Mezi kostmi jejich prstů
nalézal kousky zlata a drahokamů, které ve smrtelné křeči tiskli v dlani. Po
obrovské nadlidské námaze dosáhl vrcholu Sněžky. Sestoupil z ní na severní
stranu hor, kde byl při dolování u potoka Zakenu odměněn nálezem zlata,
smaragdů a jiných drahokamů, i když mu v práci neodbytně bránila horská
strašidla!

Pro charakteristické neobyčejné ustrojení, vzhled, řeč i chování byli Vlaši považováni za spolčence s ďáblem, nebo přinejmenším za podivíny, a vzbuzovali respekt, úctu,
ale i strach. Prohrabávali a proklepávali
výchozy skal a různými tajemnými kouzly a virgulemi pátrali po pokladech země
a v potocích rýžovali zlato.
Trasy svých objevných cest popisovali
podle skal, potoků a jiných přírodních útvarů a do balvanů vytesávali různé tajemné
značky, aby našli cestu zpět, nepodlehli
nástrahám ducha hor, ale i proto, aby naleziště při příští návštěvě našli nebo ukázali
svým následovníkům. Některé z těchto
značek se dochovaly dodnes v polské části
Krkonoš.
Tajuplné zprávy o cestách Vlachů do
Krkonoš a Jizerských hor se dochovaly
v tzv. Vlašských knihách. Nejstarší pochází již z počátku 15. století a sepsal ji jakýsi Antonius z Florencie, zvaný Antonius
Vlach.
[Teodor Lokvenc]

Kámen s takzvanou vlašskou značkou
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ZAVÁTÉ STOPY
Od příchodu prvních lidí do hor až někdy do 14. století byla krajina východních Krkonoš téměř neporušenou „divočinou“. Stopy člověka tu byly ojedinělé, nepůsobily vážnější šrámy na její tváři a neovlivňovaly přirozený vývoj
horstva.
S narůstající kolonizací – přílivem obyvatelstva z německy mluvících oblastí
v 15. a hlavně v 16. století – se však krajina během dvou staletí let změnila
tak, že bychom ji dnes možná těžko poznali.
Ojedinělé zlatokopy a hledače drahých kamenů vystřídala rozsáhlá a organizovaná těžba. Dodnes jsou v Obřím dole patrné zbytky po těžbě železné
rudy a barevných kovů, v lesích při cestě z Mladých Buků na Rýchory jsou
vidět zbytky hald a vytěžených jam po dolování zlata.
Ještě více by nás však překvapilo značné odlesnění – během pár desítek let
vzaly za své staré krkonošské hvozdy na Černé a Světlé hoře, v okolí Horního
Maršova, Velké a Malé Úpy. Krajina v té době možná trochu připomínala
výjevy z filmu Pyšná princezna – kouřilo se z uhlířských milířů, klády se do
údolí spouštěly v dřevěných korytech… Lesy byly sice v pozdějších staletích
obnoveny, avšak navždy ztratily svou pralesní podobu s původní skladbou
dřevin. Podíváme-li se na mapu trutnovského kronikáře Šimona Hüttela ze
sedmdesátých let 16. století, vidíme na řece Úpě a jejích přítocích přehrady
– neboli klauzy, které sloužily k nahromadění vody pro plavení dřeva. Jedna
z těchto přehrad stávala například v Horních Lysečinách, zbytky další klauzy
můžeme vidět u kapličky na začátku Obřího dolu.
K roku 1655 se váže i zajímavá zmínka o neštěstí způsobeném patrně
vlivem člověka. V dnes již zaniklé obci Sklenařovice (stávala po pravé straně
cesty z Mladých Buků na Rýchory) sjela zřejmě v důsledku značného odlesnění lavina, která způsobila škody na majetku a několika životech.
Na mýtinách, vykácených pasekách i původních loukách začali postupně
dřevaři a horníci hospodařit – chovali tu především krávy a kozy, pro něž stavěli první jednoduché přístřešky – boudy. Budní hospodaření – s pravidelně
kosenými a přihnojovanými loukami a hospodářskými staveními – boudami, se
na dlouhou dobu stalo symbolem zdejší krajiny.
Pečlivé kosení a vypásání bránilo přirozené obnově lesa, avšak mnohé louky
díky tomu zářily množstvím rostlinných druhů, které začali hojně vyhledávat
známí krkonošští bylinkáři. Ve vyšších polohách – nad horní hranicí lesa – pak
začala ubývat kosodřevina – budaři rozšiřovali pastviny a kosodřevinou topili
(o pár staletí později z ní pak vyráběli upomínkové předměty pro turisty). Na
vysekaných plochách se však půda dlouhodobým pasením vyčerpávala a pak
jednotvárně zarůstala nenáročnou trávou smilkou.
A ještě jedna zajímavost se pojí k tomuto období – zrodil se Krakonoš.
Zpočátku zlý a lidem nebezpečný duch hor, ďábel, z něhož se mnohem později stal ochránce hor – důstojný muž v mysliveckém kabátě, jak jej dnes
všichni známe.
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KTERAK SVATÁ BARBORA,
PATRONKA HORNÍKŮ,
ZÁNIK ZLATODOLU
RÝCHORSKÉHO ZPŮSOBILA
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Antonín Tichý

Mezi německy mluvícími obyvateli východních Krkonoš kolovala dlouhá léta
báje o dobývání zlata v podhůří Rýchor a jeho pohaslé slávě. Podle ní prý
hledači vzácných rud objevili zlatonosnou žílu v panenských hvozdech Rýchor
v časech nepamětných. Za nimi přišli horníci z alpských zemí i ze Slezska,
odkryli mnohá horní díla a založili osadu, z níž později povstala Svoboda nad
Úpou.
Bohatá naleziště skýtala vysoké výdělky a s bohatstvím, jak známo, kráčí
ruku v ruce i pýcha. V té době chodila prý krajem svatá Barbora, přestrojená
za potulnou žebračku. Jednou přišla i k horníkům, kteří seděli před zlatou
šachtou a svačili. Pokorně je prosila o almužnu. Nedočkala se však ani skývy
chleba, jen se jí posmívali a jeden z nich jí dokonce vložil do nastavené ruky
kámen. Světice se velmi rozhněvala nad tou nevděčností a zalovila v kapsáři.
Se slovy prokletí vytáhla plnou hrst prosa a vhodila jej do šachty: „Nenajdete
zlato tak dlouho, dokud neuplyne tolik tisíc let, kolik zrníček prosa jsem vhodila do jámy.“ To řkouc, zmizela. Byla? Nebyla? Kletba se ale splnila. Zlato se
vytratilo a opuštěné doly zanikly.
Poblíž rušných kutišť, v místech, kde před staletími zněly vzrušené hlasy
kovkopů, zůstala jako memento, roztroušena po stráních dnes osiřelého údolí, jen chudá horská ves Sklenařovice. S vystěhováním většiny jejích obyvatel
po druhé světové válce zmizela i ta.

Podle rozporuplné kroniky trutnovského Šimona Hüttela, sahají počátky hledání zlata v oblasti Rýchor na samotný práh
minulého tisíciletí.
Nepodložené jsou i zprávy o dobývání
žlutého kovu v okolí Svobody nad Úpou
z roku 1241. Teprve 16. století, spojené se
jménem nejvyššího hejtmana Koruny České, Kryštofa z Gendorfu a s ním spřízněného vladyckého rodu Zilvarů z Břečtejna,
přineslo skutečnou zlatou horečku včetně
doložených odvodů „rýchorského zlata“
do pražské mincovny.
Poslední pokusy o obnovení těžby učinil majitel vlčického panství Josef Adam
Schwarzenberg v druhé polovině 18. století. Definitivní tečkou za věhlasem zlatých
dolů na Rýchorách bylo zboření stoupy ve
Sklenařovicích v roce 1781, necelé tři roky
po skončení důlních prací. Dodnes zbylo
jen zapomenuté hornické nářadí ve znaku Svobody nad Úpou a stále patrné rýhy
a odvaly v Bartově lese.
[Antonín Tichý]

[Kresba z archívu V. Jiráska]
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POZLACENÝ LES
Eliška Pilařová
Vlastimil Pilous

Žíly zlatonosného křemene vystupovaly v drobných, izolovaných ostrůvcích
na jižním okraji Krkonoš. Tyto ostrůvky vytvářely pruh táhnoucí se od Černého
dolu přes Bolkov a jižní svahy Janské hory ke Svobodě nad Úpou a ke Sklenařovicím pod Rýchorami. Pokud můžeme soudit z dnešního stavu, nacházela
se největší povrchová důlní díla v údolí Žabího potoka u Hertvíkovic, v okolí
Janských Lázní, na Kraví hoře nad Svobodou a zvláště pak na obou úbočích
svahové rozsochy Rýchor, zvané Bartův les, v prostoru obcí Antonínovo Údolí
a Bystřice. Zejména poslední lokalita předčí počtem i plochou hornických děl
všechny ostatní…
Ten, kdo umí dobře číst ve tváři zdejší krajiny, objeví její hornickou minulost
i po čtyřech stech letech zcela bezpečně. Hned na dnech údolí, podél Zlatého
a Sejfského potoka, jejichž jména sama nepotřebují dlouhého komentáře, se
nachází několik skupin hornických sejpů, kopečků prorýžovaného náplavu…
Poněkud výše nad těmito sejpy, ve spodní části údolních svahů, bylo zlato získáváno ze svahových zvětralin, s nimiž sem bylo během věků sneseno z ještě
výše ležících primárních ložisek. V tomto „středním“ pásmu probíhalo rýžování
v početných mělkých, ve zvětralinách vyhloubených rýhách. Bývá jich tu paralelně i několik vedle sebe, často se rozdvojují a opět spojují, a v dobách těžby
do nich byla zavedena voda…
Nahloučená důlní díla rozrývala horské svahy a měnila jejich podobu rok
od roku víc a více. A do našeho technického století nebyl jinde v Krkonoších
zemský povrch tak intenzivně a v takovém rozsahu člověkem přemodelován,
jako tomu bylo právě zde v souvislosti s těžbou zlata.

Pojem „měsíční krajina“ používáme
dnes pro přírodní prostředí zdevastované
zhruba za posledních sto let povrchovou těžbou v hnědouhelných revírech.
S jistotou však můžeme říci, že podobná
„měsíční krajina“ existovala již před čtyřmi staletími i na Rýchorách. Měla to však
podstatně snazší než ty dnešní. Těžba
tu sice převrátila celou rozsáhlou oblast
naruby, nebyla však provázena celkovým
zhoršením životního prostředí tak jako
dnes a nedošlo ani k tak podstatnému
znehodnocení svrchní vrstvy půdy. Proto
také nebylo třeba žádných nákladných
rekultivací, aby se sama vrátila k životu,
a vegetace a les skryly modřiny a jizvy po
lidských zásazích nepoměrně rychleji.
[Vybráno z článku
v časopise Krkonoše č.10/1984]

Bartův les – pozůstatky po dolování zlata
v 16. století [foto T. Pigula, SEVER]
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Václav Jirásek

Kousek nad starou vodárnou, na jihozápadním svahu Sněžky, se v zářezu
potoka černá ústí dávno zapomenuté štolky. Kdopak už dneska ví, zda ji začali
razit budovatelé vodovodu na nejvyšší českou horu, či ještě dříve dávní prospektoři. Prý to však byli kovkopové, kteří se dokázali vyšplhat až sem, aby se
zakousli do lámavé, ale přitom tvrdé skály po sotva znatelném zrudnění.
Nikomu z havířů se do té práce nechtělo. V nehostinném prostředí tajuplných hor už pár štol i šachtic vyrazili, na některých místech nalezli i slibné
žíly rudy „arzenem hojně oplývající“, jindy zas „sírou náramně čpící“, ale tady
– v nadoblačných výšinách, v hukotu vod řítících se do hlubokého údolí pod
nimi, v rachotu častých kamenných lavin z protější hory, odkud prý samotný
čert opovážlivé zemské červy hlomozem varoval a kamením trestal – nebylo
nikomu do řeči natož do smíchu.
Sotva svými mohutnými špičáky očistili skalní svah od zvětralin, aby se
pustili pomocí mlátků a želízek do díla, strhla se bouře s krupobitím. Ta
nejenže „dílo zmařila a lid horničný v chatrnou boudu v údol zahnala“, ale
také „chmury o život vezdejší v myslích kovkopů způsobila“. Za žádnou cenu
se již nechtěli vrátit nahoru do oblak na svůj „ort“, vždyť Krakonošovo varování každému stačilo. Jenomže zvonivý měšec v rukách šichtmistra dokázal
změnit hrůzu z pána hor v nové odhodlání a v bláhovou naději na objevení
bohaté žíly lesklého kovu.

Zveličené a bájné zprávy o bohatých
nalezištích zlata a drahých kamenů v Obřím dole lákaly do pohraničních hor stále
více horníků a různých dobrodruhů. Odvážní kovkopové, povolaní do Čech z německých zemí již Přemyslovci – a stejně
tak i Benátčané – pronikali říčními dolinami k horám na obzoru, rýžovali v náplavech a na výchozech objevených rudních
žil zakládali první doly.
Trutnovský kronikář Šimon Hüttel
zaznamenal k roku 1549, že do „Krkonoš
přišel cizí národ, který ničí les“. To už
mezi kolonisty byli vedle horníků i dřevorubci, uhlíři a odborníci na plavení dřeva.
Velká část horníků přišla do Čech také
na žádost hormistra a mincmistra Kryštofa z Gendorfu z oblasti středního Innu,
z horního města Schwatz. Podle něho se
novým krkonošským havířům často říkávalo „švac–hauři“, někdy také hanlivě
„švarc–hauři“, to když se nedařilo a místo
lesku rudy v necičkách se černala hlušinová halda před štolou. Lid „horní“ a stejně
tak i „holzknechti“ – jak byli zase nazývání „lesní pacholci“ trutnovského lesmistra Kašpara Nusseho – většinou uznávali
majestát Rýbrcoula, jak se říkalo Krakonošovi, i jeho „perkajzlíky“, horské skřítky
permoníky.
Obavu před hněvem pána hor měli především ti havíři, kteří se odvážili sáhnout
na jeho poklady v roklích nad Kovárnou
a nad Dolním Úpským vodopádem. Tam
to vždy bylo jenom „Krakonošovo“.
Mineralogickomontánní dovětek:
Cílem zájmu dávných i nedávných krkonošských rudokopů se stal Obří důl díky
svému komplexnímu sulfitickému zrudnění, které tvoří lem kolem dolomitického
jádra. Podívejme se blíže na mineralogii
tohoto naleziště.

Obrázky z archivu V. Jiráska
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Kontaktní pyroxenickogranátové skarny
zde mají vysoký obsah polymetalických rud,
z nichž převládá pyrhotin FeS, arzenopyrit
FeAsS, chalkopyrit CuFeS2 a sfalenit ZnS.
Méně je již zastoupen pyrit FeS2, galenit PbS
a magnetit Fe3O4, mikroskopicky stannin
Cu2FeSnS4, molybdenit MoS2, poblíž žulového kontaktu vizmut Bi a kasiterit SnO2.
Skarnové polohy jsou protínány křemennými žílami se scheelitem CaWO4, fluoritem
CaF2 a karbonáty, mezi nimiž dominuje kalcit CaCO3 a dolomit CaCO3.MgCO3.
Mineralizaci alpského typu charakterizují četné drúzy křišťálu SiO2 a řada dalších
primárních i sekundárních nerostů, často
velmi vzácných.
Mezi rudami z Obřího dolu rozeznávali
staří havíři několik kyzů, které vyhledávali,
těžili a zpracovávali na potřebné suroviny
v pecích. Tak byl z arzenopyritu získáván
arzén, z pyrhotinu síra a z chalkopyritu
měď.
Zatímco hornická činnost v Obřím
dole upadá v zapomnění a nepřipomíná ji
v dostatečné míře ani muzeum KRNAPu,
dochovalo se zpracování místních rud tzv.
„jedovou pecí“ v názvu a ve znaku samotné
Pece pod Sněžkou. „Jedová pec“ zvaná též
„jedová chýše“ byla postavena v 17. století
– byla to huť na arzen, která zde pracovala
až do roku 1864. Stávala pod parkovištěm
u kapličky v Peci.
Historická důlní díla jsou dnes uzavřená, rozsáhlá hlušinová halda z Obřího dolu
byla v letech 1975 až 1978 neuváženě
rozvezena po východních Krkonoších (pro
svůj vysoký obsah rud a průvodních minerálů mohla sloužit ještě mnoho desetiletí,
ne-li staletí, k badatelským a komerčním
účelům).
Naplnění však došla snaha společnosti
Speleo Albeřice a v r.2004 byla pro turisty
zpřístupněna část dolu Kovárna v Obřím
dole, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet
práci středověkých havířů a prohlédnout
funkční repliky historického důlního zařízení.

Naděje sice umírá poslední, ale tentokrát tomu bylo jinak: vládce hor dokázal nadějné zrudnění změnit do druhého dne v rezavý kámen, lůj v kahanech v prskající lesní smůlu a pevné násady fajslíků na ztrouchnivělé kořání.
A zatímco havíři na jámě u Horské kovárny či na Barborské štole vynášeli
„na den“ v dřevěných necičkách stále lepší rudu, na „horní“ štole se nedařilo.
Špice želízek se otupily po první ráně mlátkem a rány od padajících kamenů
se chlapům nechtěly hojit ani po ošetření arnikovou tinkturou. To jistě nebylo
jen tak, a štole se začalo říkat „Zakletá“.
Všechno měla na svědomí lidská chamtivost. Šichtmistr prý slíbil chlapům
za bohatou žílu tolik zlata, kolik se vejde do hornické „škorně“, a ty bývaly
vysoké až nad kolena. Světácky se přitom naparoval, že se není čeho bát
a Rýbrcoulovi prý neubyde.
Neradi se dali havíři znovu do díla a štola ještě nebyla dlouhá ani sedm
loktů, když se nebe od polední strany zatáhlo olověnými mraky. Tma a zlověstné hřmění zahnalo vystrašené havíře na čelbu, ale skalní úkryt je neochránil před hněvem pána hor. Jeden z blesků si nalezl cestu korytem potoka
přímo do zakletého díla a ukončil životy tří opovážlivců, kteří nedbali varování. Tak to prý na horách chodilo, když se skromnost změnila v lakotnou
vidinu bohatství...
Pozn.: Hauer – horník, schwarz – černý, Ort – místo (z němčiny)
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ŘVE JAKO BLÁZEN OD KLAUZY
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Pavel Klimeš

Po strastiplné pouti dorazil konečně Hans Oster na jaře roku 1575 do
Trutnova. Několik dní jízdy na povozu mu způsobilo málem více bolavých míst
na těle, než měl ubožák uvázaný u pranýře před městskou radnicí. Tady se
Hans zastavil, aby vyzvěděl, kde najde lesmistra Kašpara Nusse. Má mu být
nápomocen v jeho díle a hlavně se Hansovi musí postarat o bydlení a plné
břicho. Nezastihl jej, ale zato se seznámil s trutnovským radním, který mu
kladl všelijaké otázky.
Byl věru zvědavý a když se dozvěděl, že nově příchozí je ten dlouho očekávaný expert na plavení dřeva, vyptával se na různé lesnické metody. Hans byl
po cestě dost mrzutý a tak Šimona Hüttela, jak se zvědavý chlapík jmenoval,
raději pozval podívat se na práce přímo do hor. Byl rád, že se ho tak zbavil
a mohl se pěšky vydat do Starého Města, kde ve vrchnostenském domě našel
řádné jídlo a postel.
Brzy musel Hans Oster putovat se svými pomocníky výše proti proudu
řeky Úpy do malé vesničky Maršov. Mezi chatrnými dřevěnými domy sedláků a zbytky opuštěného hamru, připomínajícího dřívější těžbu a zpracování
železné rudy, našel veliký dům, kterému všichni říkali „Collhaus Jeho Císařské
Milosti“. Jak se však ukázalo, nesloužil jenom zájmům královské komory, ale
i pro osobní potřeby lesnických mistrů včetně chovu několika kusů hovězího
dobytka a koz.
Nehledě nuzných podmínek, pustil se Hans hned do díla. Na horách totiž
holcknechti neboli dřevařští pacholci měli připraveny tisíce špalků dřeva, které
spustili dřevěnými smyky do údolí a teď čekali, až je Hans dokáže odplavit
dolů ke Trutnovu. Teprve pak dostanou za práci zaplaceno. Byli zvědaví, jak
se s problémem vypořádá, protože voda z jarního tání už byla dávno pryč
a v řece jí teklo sotva po kolena.
Ale Hans Oster věděl své. Už v roce 1569 kutnohorský královský geometr
Jiřík z Řásné proměřil spády všech zdejších říček a potoků. Proto Hans mohl
určit místa, kde postaví velké přehrady. Ano, přehrady na zadržení vody, která
po vypuštění spláchne připravené špalky až do Trutnova a dál poplují již
samy ke Starému Kolínu nedaleko Kutné Hory.
První klauzu, jak přehradám říkal, začal Hans stavět na říčce Malá Úpa.
V úzkém místě holcknechti vykopali ze svahů na bocích zeminu a s balvany ji
ukládali do dřevem zpevněné hráze. Aby hráz nepropouštěla vodu, vymazali
mezery jemnou hlínou. Uprostřed umístěná výpusť byla zajištěna silným kmenem. Konečně se klauza naplnila masou vody.
Hans Oster poslal nejzdatnějšího pacholka přesekat zajišťovací kmen. Jakmile se stavidlo otevřelo, vyhrnula se voda takovou silou, že nebohý pacholek
nestihl uskočit a byl usmrcen. Připravené špalky dřeva proud vody rychle unášel ke Trutnovu, kde byly sečteny, a dřevaři konečně dostali výplatu.
Bohužel ani vypouštění dalších klauz se neobešlo bez smrti pacholků.
Holcknechti mezi sebou losovali, kdo půjde přeseknout zajišťovací kmen,
a u velkých přehrad to bylo losování o život.
O rok později klauzenmajstr Hans Oster dokončil největší krkonošskou
klauzu v horské osadě Velká Úpa. Přehrazovala údolí řeky Úpy v šířce 70 metrů a byla hluboká téměř 10 metrů. Stavba přehrady stála tehdy úctyhodných
2500 zlatých, a tak není divu, že se na její první otvírání přišlo podívat mnoho

Možná to bylo takhle, možná trochu jinak, ale nejrozsáhlejší těžba dřeva
v dějinách Krkonoš začala v roce 1566.
Upadající těžba stříbra v dolech v Kutné
Hoře donutila královskou komoru vyřešit
i nedostatek dřeva. Kutnohorští úředníci
považovali krkonošský prales za neomezenou zásobárnu dřeva. Zbývalo jen vyřešit způsob těžby a hlavně dopravy dřeva
do vzdálené Kutné Hory. Do východních
Krkonoš povolali z alpských zemí dřevaře
a také mistry na plavení dřeva. Prvním byl
Hans Oster. Dřevaři dokázali jen s pomocí
seker vykácet téměř celý původní krkonošský prales.
Komise kutnohorských úředníků zjišťující v roce 1609 množství využitelného
dřeva musela konstatovat, že v Krkonoších byly lesy zcela vytěženy a doporučila
těžby přesunout do sousedních Orlických
hor. Také zjistila, že se alpští dřevaři
v horách usadili natrvalo.
V rozporu se zájmem královské komory na vyklučených mýtech založili horské
louky s chovem dobytka. Nelegální zábor
půdy trpěli místní lesmistři pro svůj osobní užitek, ale i ke zmírnění sociálních
nepokojů pramenících z nepravidelného
vyplácení mezd. Jména některých lučních
enkláv dodnes připomínají rodiny, kterým
byla jednotlivá mýta přidělena. V mapě
východních Krkonoš najdete například
Thammovy, Richterovy, Rotterovy, Krausovy, Sagasserovy i Tippeltovy boudy. V Malé
Úpě tři sousední lokality – Šímovy chalupy,
Niklův Vrch a Tonovy domky – prý založily
rodiny tří bratrů Kirchschlagerů, Šimona,
Nikolause a Antona, podle kterých se
dodnes jmenují. Osidlování Krkonoš v 16.
století, plavení dřeva, pálení milířů i chov
dobytka zachytil trutnovský kronikář
Šimon Hüttel nejen v kronice, ale i na nejstarší obrazové mapě Krkonoš, která patří
k cenným dokumentům té doby.
Pastva dobytka v lese a podpora jehličnanů majiteli panství vedla k zániku
smíšených porostů. Mizel původně hojný
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lidí včetně lesmistra Kašpara Nusse a trutnovského radního Šimona Hüttela. Mezi pacholky byla napjatá atmosféra. Nedostali zaplaceno za práci již
několik měsíců a jejich rodiny hladověly. Kdyby ve svých chatrných boudách
nechovali dobytek, bídou by již dávno pomřeli. A teď ještě tohle. Jestli bylo
otevírání předešlých klauz velmi nebezpečné, otevření této bylo jistou smrtí.
Odmítli losovat. Hans věděl, že musí přehradu dnes vypustit, jinak praskne
a škody budou obrovské. Nepomohlo vyhrožování ani nabízení tučné odměny. Lesmistr byl z revolty holcknechtů velmi rozladěn a na klauzenmajstra
naléhal, aby situaci rychle vyřešil. Hans vytrhl jednomu dřevaři sekeru z ruky
a sám se pustil do uvolňování výpustě. Přívalová vlna ze zcela naplněné
přehrady byla obrovská. Hans bojoval o život jako lev, ale proud jej
přemohl. Utopil se.
Šimon Hüttel celou příhodu později zapsal do kroniky města Trutnova,
ale jednu věc tam zapomněl uvést. Ještě nad bezvládným tělem Hanse
Ostera lesmistr Nuss prohodil, že klauzenmajstr byl blázen, když šel sám
přehradu otevřít. Tahle myšlenka ho tak zaujala, že nařídil, aby příště
klauzy otevíraly jen osoby choré mysli. Od té doby přiváděli k otvírání velkých klauz „posedlé“ osoby z blázinců. Řetězem byly přivázány k zajišťovacímu kmeni, který musely po naplnění přehrady přetnout. Při čekání na
jistou smrt nebožáci křičeli často několik dní a nocí. Pro dřevaře to byl tak
hrozný zážitek, že se v Peci a ve Velké Úpě ještě dalších tři sta let užívalo
při rámusení rčení: „Ten řve jako blázen od klauzy“.

buk lesní, javor klen, jasan ztepilý a další
dřeviny. Ochuzení ekosystému horského
lesa o listnaté druhy přispělo k vytvoření
smrkových monokultur způsobujících okyselování půdy. Smrkové porosty jsou navíc
náchylné k větrným, sněhovým, biologickým a v naší době i imisním kalamitám.
[Pavel Klimeš]

Plavení dřeva po řece Úpě – překresleno podle
Hüttelovy mapy z druhé poloviny 16. století
[z archívu P. Klimeše]
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DVĚ POVĚSTI
O ZALOŽENÍ LUČNÍ BOUDY

nnn

Theodor Lokvenc

O PRONÁSLEDOVÁNÍ ČESKÝCH BRATŘÍ
V pobělohorské době utíkalo přes Krkonoše mnoho lidí, kteří se nechtěli
přidat ke katolické církvi. Mnoho českých bratří bylo donuceno odejít do Polska i Pruska a za hranice do Slezska, kde založili několik osad – např. Agnetendorf (Jagniatków), Hermsdorf (Sobieszów).
Mezi emigranty přecházel přes Krkonoše i mladý manželský pár, který byl
oddán v Křížlicích českobratrským knězem. Došli unaveni až na slezské hranice, kde se cítili v bezpečí, mimo dosah misionářů katolické církve. Tady,
v místě, kde stezka překračovala Bílé Labe, si postavili primitivní boudu. Vzdáleni od lidí s pomocí boží tu hospodařili tak, jak jim to zdejší drsná příroda
umožňovala, tedy velmi skromně.

Krkonošské boudy vznikaly někdy před
čtyřmi sty léty jako primitivní přístřešky
a budky z větví, kamenů a drnů, někdy
i z hrubě otesaných kmenů. Jednou z nejstarších, jejíž původ je zachycen a vysvětlován alespoň tradovanými pověstmi, je
Luční bouda, dnes žulový kolos uprostřed
pláně Bílé louky. Ať již věříme té či oné
pověsti o jejím založení, jsou příčiny jejího
vzniku ojedinělé a výjimečné.
Většinu bud v údolí i na svazích a hřebenech hor si stavěli lesní dělníci, horníci
a skláři, a to především za účelem ustájení dobytka. Snažili se totiž přilepšovat si
živobytí chovem krav a koz a někdy i pěstováním řepy, ovsa a brambor, kterým se
však v těchto výškách moc nedařilo. Mnohým se toto druhé zaměstnání postupně
stalo hlavním zdrojem obživy, zvláště od
počátku 17. století, kdy končila rozsáhlá
těžba dřeva a dřevaři hledali nové možnosti výdělku.
Boudy, zejména ve vyšších horských
polohách, byly původně jednoduchými stavbami, obydlenými jen přes léto.
Střechy kryté šindelem byly bez štítů,
aby kladly menší odpor větru, zatíženy
kameny, stěny z hrubě přitesaných trámů
vyspárované hlínou a mechem, výjimečně
s kamennou podezdívkou. Teprve s postupem času se jejich konstrukce zlepšovala.

Horské boudy se uvelebily ve skrytých
i v otevřených polohách
Luční bouda v první polovině 17. století
[z archívu T. Lokvence]
Luční bouda na pohlednici
z počátku 20. století
[z archívu SEVER]
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Dobytku se nepodestýlalo, stání
z trámů nebo prken se vždy po vyhnání
dobytka na pastvu dokonale spláchlo
vodou a umylo. Využívalo se k tomu vody
z potůčku, který často protékal ne-li přímo boudou, tak jejím bezprostředním
okolím. Močůvka se soustřeďovala v jímce
a hnůj na hnojišti před boudou. Odtud se
občas rozplavovaly sítí příkůpků po celé
ploše louky pod boudou – tzv. kejdové
hospodářství. Nestála-li bouda na vrchu,
vyvážel se hnůj v zimě nahoru na louku
a jarní tání jej pak splavilo dolů. Počet
dobytka byl různý, často se pásl dobytek
vyháněný na pastvu ze dvorů v údolí.
Budaři prodávali mléčné výrobky
– vyhlášené byly např. budské syrečky,
homolky z kravského i kozího mléka, které se prodávaly i v podhůří. Tajemstvím
budařů, předávaným z generace na generaci, byla příměs léčivých aromatických
bylin, které jim dodávaly osobitou chuť.
Používal se řebříček, dobromysl, šalvěj,
tymián a další.
V době rozkvětu budního hospodářství,
na rozhraní 18. a 19. století, bylo v celých
Krkonoších asi 2 500 bud. Nebyly to však
jen boudy na hřebenech, ale i na svazích
hor a v údolí. Celá řada jich během času
zanikla, většina se postupně přeměnila
na rekreační a turistické objekty, ale byly
postaveny i nové.
Poslední zbytky budního hospodářství
– chovu dobytka a sklizně sena, zanikly
po druhé světové válce s vystěhováním
původního německého obyvatelstva; tak
se změnilo mnohé i v krajině.
Rozsáhlé květnaté louky, chlouba a ozdoba Krkonoš, zůstaly neobhospodařovány a mění se v jednotvárné porosty
trav a plevelných druhů, k čemuž přispívá
i znečištění ovzduší. Zarůstají lesem a kolem odpadních stružek se rozrůstá velkolistý šťovík. K nedobrým změnám a jevům
přispívá i to, že se výrazně změnil poměr
lidí k horám a jejich přírodě, která přestala být nezbytnou součástí jejich života,
i když jen zdánlivě.

JAK SE PANŠTÍ SYNOVÉ USMÍŘILI
Druhá z pověstí nás zavádí do doby trochu pozdější, snad do konce 17.
století. Tehdy, kdy se páni dohadovali, a to dost rázně až krutě, o hranice
panství, která získali od panovníka, zemřel jeden z těchto pánů a panství po
něm zdědili dva jeho synové.
Starší, silnější, v touze získat vše pro sebe a zbavit dědictví svého mladšího
bratra, volil násilí. Vyhnal sourozence ze zámku a vyštval ho psy. Ten, z obavy
před hněvem bratra, uprchl do horských pralesů, za hranice země, kde doufal,
že najde bezpečný úkryt. Prodíral se hustými lesy až se dostal na hřebeny,
kde mu mezernaté porosty smrku a kleče usnadňovaly cestu. S nasazením
posledních sil dorazil na rozlehlou pláň na východě uzavřenou tajemným štítem Sněžky. A tady, při přechodu horské říčky, narazil na nenápadnou stezku,
vedoucí na sever. Podle utváření terénu se celkem správně domníval, že se
dostal již za hranice Čech, za hranice jejich panství, tedy z dosahu nemilosrdného bratra. Z kamenů, drnů a větví si vybudoval primitivní přístřešek.
Život tu byl těžký, příroda skoupá na dary, počasí drsné a chladné, a tak
očekával jedinou možnost vysvobození – smrt. Starší bratr, který ho pronásledoval, jej tam po několika dnech našel v zuboženém stavu. Zapomněl na svoji
zášť, smířil se s ním a odvedl si ho domů do údolí. Jako poděkování za smír,
ke kterému mezi bratry došlo, a na památku utrpení mladšího bratra postavili
na místě přístřešku solidní boudu, která potom dlouhá léta poskytovala úkryt
v nepohodě poutníkům putujícím po Slezské cestě.

[Theodor Lokvenc]
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O DVOU BRATRECH Z KARPACZE
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Před dávnými a dávnými lety žili na polské straně hor v městečku Karpacz
dva bratři – a jak to obvykle v pohádkách bývá, jeden byl bohatý a druhý
chudý.
Ten bohatý byl lékárníkem. Vyráběl různé léky z horských bylin, které pro
něj sbíraly chudobné ženy a děti. Byl lakomý – při vykupování horských bylin
a kořenů šidil na váze a sběračům vyplácel jen pár ubohých grošů.
Druhý bratr byl dřevorubec a od jara do zimy těžce pracoval v lese. Jeho děti
už odmalička sbíraly po horách léčivé byliny pro svého strýce lékárníka. Bohatý
bratr jim nikdy nevypomohl, ani kouskem chleba, ani lékem pro bratrovu ženu,
která často postonávala. Bída s nouzí si u chudáků podávaly dveře.
Jednou za dlouhé zimy nastala všude velká drahota a nouze o jídlo. Chuďasovy děti byly už z hladu celé oteklé a zoufale plakaly. A tak se chudý bratr
vypravil k bohatému a prosil jej o trochu mouky. Avšak boháč nebyl zvyklý
dávat něco zadarmo – navrhl bratrovi, aby mu zaplatil svým levým okem,
které potřeboval k nějakým pokusům ve své lékárnické laboratoři. Chudák se
nejdříve zhrozil tak strašlivé podmínky, ale protože chtěl své děti zachránit,
nezbylo mu, než souhlasit.
Za krátký čas se velmi těžce rozstonala chuďasova žena a on se vydal k bratrovi poprosit o léky. Tentokrát si bratr vyžádal jeho pravé oko a ubožák přišel
o zrak. Už nemohl pracovat v lese, a tak sedával u cesty a prosil kolemjdoucí
poutníky a kupce o almužnu. Ta cesta vedla z městečka Karpacz přes sedlo
Sowia Przelecz na českou stranu do Horní Malé Úpy.
Časem si žebráka všimli pašeráci, kteří se plížili lesem podél stezky a nosili
tudy tabák a rum. Potřebovali vědět, zda po cestě nehlídkuje patrola celníků,
a tak se s žebrákem dohodli, že jim za pár grošů bude dávat lucernou znamení, když bude stezka volná.
Chudobný bratr večer co večer pomalu procházel stezku, bedlivě naslouchal
každému zašustění či zapraskání větvičky, dával se do řeči s celníky a ti neměli
nejmenší tušení, co se ve skutečnosti děje.
Jednou byla teplá letní noc, a tak se chuďasovi nechtělo trmácet zpátky
domů a raději se uložil ke spánku do trávy při cestě v údolí. Okolo půlnoci
jej však probudilo třepotání křídel a soví houkání: „Sestry sovy, sešly jsme
se tu z celých Krkonoš, abychom jedinkrát v roce promluvily lidskou řečí
a pověděly, kde jsme co zajímavého viděly a poznaly. Slyšet nás může jen ten,
kdo je slepý.“
Chudák ležel tiše, bez pohnutí a napínal uši:
„Já sova z tohoto údolí vím, že kdyby si nějaký slepec tuto kouzelnou noc
omyl oči rosou z trávy tady pod námi, hned se mu navrátí zrak.“
„Já sova od vodopádu Lomniczka vím, že dole pod vodopádem leží velký
plochý kámen, kdo jej přesně za sto dní ode dneška odvalí, najde pod ním
velký poklad.“
Ještě dlouho si sovy vyprávěly, avšak chuďas si zapamatoval slova prvních
dvou. Když sovy skončily své sněmování a rozlétly se pryč, hned si otřel oči
rosou – a opravdu, viděl jako dřív!
Radostně pospíchal domů a přesně za sto dní se vydal pro poklad k vodopádu. Rázem se stal boháčem, koupil si pěkný dům a hospodářství a dobře se
vedlo celé jeho rodině.
Bohatý bratr jim však nenadálé štěstí nesmírně záviděl. Dlouho naléhal, až
mu bratr prozradil, jak znovu ke zraku a k bohatství přišel. Bohatý lékárník

O slávě horských rostlin
Dávní obyvatelé hor odjakživa využívali v hojné míře plody a rostliny, které
jim příroda nabízela. Snad i proto, že
se ve vyšších polohách nedaly pěstovat
zemědělské plodiny a ovocné stromy.
Těmito „dary přírody“ obohacovali jak
svůj skromný jídelníček, tak svou domácí lékárničku, neboť k lékaři bylo daleko a jeho „doktorování“ stálo peníze…
O léčivé rostliny se však začali záhy
zajímat i lidé z podhůří a z větších měst.
A to byla pro chudé horaly vítaná možnost k výdělku – sbírali byliny ve velkém
a nosili je do měst na prodej. Nejznámějšími nalezišti rostlin byla Krakonošova
zahrádka v Obřím dole (přečti si o ní
v první kapitole) a Čertův důl.
V roce 1700 byl v městečku Karpacz (dnes Polsko) založen takzvaný Cech
laborantů. Laboranti rostliny sbírali anebo si na jejich sběr najímali stovky sběračů, vyráběli ve svých laboratořích léky
a prodávali je na trzích.
Laboranti, kořenáři a bylinkáři zničili
bezohledným sběrem mnohé lokality arniky, hořce, rosnatky, náprstníku, rozchod-
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Výřez z Klaudiánovy mapy (nejstarší
mapy Čech z roku 1517) dokládá, že Krkonoše (=Kerkonoß) byly pro naše předky
jen málo známou oblastí; zakresleno je
též Labe (=Labe Rzeka). Mapa má opačnou orientaci – sever při dolním okraji.

nice nebo zeměžluče. Laborantům postupně stále víc konkurovali městští lékárníci,
a tak v sedmdesátých letech začal cech
výrazně upadat a v první polovině 19.
století zanikl docela. Léčivé byliny se ale
ještě dlouho používaly v horských domácnostech jako jediné dostupné medikmenty. Konec konců, bylinkové čaje či obklady používáme dodnes – jenom se možná
netrmácíme po kopcích, ale zajdeme si pro
ně do nejbližší lékárny…
Mluvíme-li o rostlinném bohatství Krkonoš, měli bychom připomenout i významné
vědce, kteří se o ně zajímali, rostliny zde
sbírali a popisovali v odborných knihách.
Byl to například v 16. století lékař Petr
Ondřej Matthioli, autor známého herbáře, botanik Tadeáš Haenke, účastník první
přírodovědecké expedice do Krkonoš v roce
1786, v první polovině 19. století proslavila krkonošskou flóru ve vědeckých kruzích
manželka vrchlabského lékárníka Josefína
Kablíková. Sbírala systematicky horské
rostliny a zasílala je vědeckým ústavům
a společnostem. Některé druhy rostlin byly
po ní dokonce pojmenovány – například
devětsil Kablíkové.

se už nemohl dočkat, vyloupl si obě oči a vydal se na místo, které mu bratr
popsal.
O půlnoci uslyšel šum křídel a chraplavý ptačí hlas:
„Bratři, dnes je havraní noc a my jsme se tu sešli, abychom si vyměnili
noviny, které jsme kde vyslechli.“
„Mým domovem jsou Niedzwiedzie Skaly a slyšel jsem o krutém bratrovi,
který připravil svého chudého bratra o obě oči za hrst mouky pro hladové děti
a lék pro jejich nemocnou matku.“
„Já jsem havran z tohoto údolí a všude jsem slyšel o lakomém lékárníkovi
z města Karpacz, který okrádá chudáky, kteří pro něj sbírají byliny a kořeny
v horách.“
V tu chvíli si boháč uvědomil, že se mluví o něm – dostal strach, vstal
a začal utíkat. Narážel do stromů, prodíral se křovinami, zakopával o kameny
a kořeny. Najednou za sebou uslyšel krákavé hlasy:
„Někdo tu je! To je on! Chyťme ho! Zabijme ho!“
Lékárník se dal do běhu, ale upadl a havrani se na něj vrhli a ostrými pařáty
a zobáky ho rozsápali.
Od těch dob se skály nad cestou z Karpacze do hor jmenují Krucze Skaly
(Havraní skály) a údolí, kterým se cesta táhne, Sowia Dolina (Soví údolí).
Dnes už jen tato jména připomínají příběh o lidské krutosti a chamtivosti
a o spravedlivém osudu.
[Z materiálů poskytnutých Středisku SEVER sdružením Zwiazek gmin
karkonoskich se sídlem v Bukowci vybrala a převyprávěla Hana Kulichová,
z polštiny přeložil Tomáš Pigula, SEVER]
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O KRAKONOŠOVI
A JEHO PODOBÁCH
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Marie Kubátová

Pootvíráme malovanou truhličku, pokladničku s bohatstvím lidových tradic,
a prostíráme pohádku jako šátek, do něhož krajina Krkonoš otiskla svou tvář.
Hlavním motivem všeho, co tu utkala fantazie lidového baječe, je Krakonoš.
Sáhněme i do polic v muzejích a nahlédněme, jak kdy viděli pána Krkonošských hor ti, kdo uměli vládnout perem a štětcem:
První zobrazení pána hor nacházíme na mapě Slezska z roku 1561. Autor
mapy Martin Helwig položil důraz na pojem „pán“. Pán byl vlastník půdy,
feudál, a snad aby se nikdo z pánů nad Krkonošemi necítil být vynechán,
objevuje se pán hor jako skládanka z částí heraldických znaků krkonošských
feudálů: má postavu gryfa ze znaku slezských Schaffgotschů, dále orlí hlavu,
jelení parohy, kozlí nohy a dvoudílný ohon. To zpodobnění je první a snad
i poslední, neboť dnešní Správa Krkonošského národního parku – jako dědic
pravomocí nad horami – učinila tuto podobu Krakonoše svým pečetidlem.
Narodil se v šestnáctém století z lidské víry v tajemné přírodní síly, ze strachu před těmito silami u lidí, kteří vnikli do hor, aby tu na přírodě vytrucovali
pro sebe živobytí. Jako kmotři na rodném listě pána hor jsou podepsáni strach
malého člověka před velkou horou, strach dřevařů z hromu a jeho ozvěny ve
skalách, strach osamělého poutníka v mlze či vánici a snad i strach z panských
šprýmů, jaké si velký pán tropí z bezmocného.

Ke jménu Rýbrcoulovu:
Pověsti německých osídlenců Krkonoš dávaly „Rübezahla“ do souvislosti s nechvalně
známým benátským důlním dozorcem
Rubezzo Giovannim či s duchem italského
žida Rubiasca, který prý za pomoci ďábla
léčil horníky i horaly.
Dochovaly se také domněnky, že bázliví
kolonisté i usedlí horalé viděli v nedostupných krkonošských hvozdech zakletou říši Luciferovu, a protože se báli
vyřknout jméno satanovo, vyslovovali je
pozpátku (Reficul či Repicul), z čehož
později vznikl Rýbrcoul. Na mapě Krkonoš od J. Ch. Müllera z roku 1720 je
vedle „Riesengebürg – Montes“ uvedeno
také „Das Riebenzahls Revier“, a je zajímavé, že výraz „Rýbrcoulův revír“ užívali
pro důlní revír i horníci Rudných dolů,
kteří v Obřím dole pracovali v padesátých letech 20. století.
[Václav Jirásek]

Krakonoš–Rübenzal na Helwigově mapě
Slezska z roku 1561
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Takové svědectví vydává roku 1618 pražský helvetský kněz Havel Želanský
ve vyprávění „O zlých anjelích a ďáblích“: „Na horách Krkonošských se začasté
objevuje mnich, kterýž Rubical sluje, ten se k lidem přes hory jdoucím přitovaryšuje… a když je na místa nepřístupná dovede, směje se jim, že se to po
všem lese rozléhá.“ A tak pán hor přešel z lidového podání do světa psaného
slova, z mytologie do historie.
Další svědectví o kouscích pána hor vydává v roce 1662 J. P. Praetorius
v díle „Daemonoliga Rubinzali Silezii“. Kousky horského vládce dokládají i dřevoryty z Lindnerových „Historií o Rýbrcoulovi“ z roku 1736.
Tak obcuje pán hor s lidmi a tropí si z nich šprýmy, půl soudce nad jejich
skutky a půl kejklíř, brach z rodu lesních lidí, skřítkův švagr a čarodějův druh,
napůl Čech a napůl Němec: český vandrovní tovaryš má ve svém pinglu povídačky o jeho šprýmech a německý literát v šesti legendách o Rýbrcoulovi mu
přisuzuje i lidské vlastnosti – ve sbírce „Volksmärchen der Deutschen“, vydané
v roce 1782, nekreslí autor J. K. Musäus portrét pána hor lichotivě: „…je náladový, prchlivý, uličnický, drsný, nestálý, někdy dobromyslný, jindy škodolibý…“
Ba z lidského hemžení odkoukal autor i parohy: pán hor dává své milé řepy,
aby si z nich kouzlila pro potěchu zvířátka i lidi, a zatímco on počítá ty řepy,
milá ho klame. Potupné jméno pro pána hor – počítatel řepy, Rübezahl…
S tímto potupným jménem přešel pán hor i do české obrozenecké literatury: Roku 1784 vydává vlastenecký nakladatel pan Kramerius pro české čtenáře
báchorku „Rybrcol na Krkonošských horách aneb Zaklený a vysvobozený princ“.
Připsáno: „Staročeská smyšlenka“.
I Jungmannův „Slovník jazyka českého“ v roce 1837 zná pána hor jako Rybercála. Kollár a Čelakovský se snažili převést Rýbercoula do české literatury
pod českým jménem Řepočet. I rozzlobili se vlastencové na takové potvorné
jméno a hradecký pan profesor Václav Kliment Klicpera vymyslel pro ducha
hor jméno slovanské – Krakonoš.
Roku 1824 v básni „Krkonošská kleč“ a v roce 1827 v divadelní hře „Ženský boj“ vystupuje Krakonoš, jak jej známe. Tak stvořil pan profesor Klicpera
mocného ducha hor, dal mu jméno Krakonoš a učinil jej ochráncem Čechů
i obráncem pravdy a práva. Tak vstoupil Krakonoš na české jeviště roku 1847
v Klicperově hře „Česká Meluzína“ jako „duch mocný, přichází v průvodu bůžků, víl a skřítků, provází jej les svými zvuky, i voda a bouře. Vstupuje do
lidských osudů jako přírodní démon a mění je v baladu.“ Tak přejal Krakonoše
i Karel Hynek Mácha, tak jej později zbájil i Jan Weis.
Z českého jeviště a knížek lidového čtení se vrátil pán hor k lidovému baječi
a ten jej za družných večerů pod střechami roubených chalup přijal za vlastního
pod jménem Krakonoš. Neboť Pán Bůh byl vysoko, císař pán daleko, hraběcí
verchnost houby rozuměla, co je to daremný bernožení na kamenným drápovišti, a tak si baječi, co tu voharovali zem Páně, ten svůj flíček země za chalupou,
vybájili Krakonoše jako svou verchnost, která jim posílala počasí a hromobitně
zahrozila nepravostem. Uzpůsobili si pána hor na rozměry své chalupy a svého
živobytí: že je krkonošskému horáku nejblíže vyšším pánem harrachovský hajný,
hůl a fajfku jako hajný, jen o drobátko slitovnější srdce než hajní mívali.

Jak v 17. století psal Bohuslav Balbín:
…Labe pramení ve Vandalských horách,
kterým se říká Obří, Sněžné, Ripské nebo
Krkonošské. Scaliger nazývá Labe Halb,
Půlící, poněvadž dělí německé kraje na
polovinu…
Mezi pozoruhodnosti české země všichni
kladou (zmíněné) Obří nebo též Krkonošské hory. Jsou proslulé třemi věcmi: tím,
že předpovídají veškeré počasí, vzácností
rostlinstva a drahých kamenů a konečně podivuhodným zjevením, kterému
obyvatelé říkají Rýbrcoul. Mezi autory
není nejmenší shody v tom, co vlastně
Zjevení je a odkud pochází pojmenování
Rýbrcoul (Ribezall). Někteří prohlašují: je
to zlý duch, který se zmocnil lidského těla
a nějakým ctihodným knězem byl poslán
do hor, aby více neškodil, poněvadž se
věřilo, že v horách nikdo nebydlí…
Hora Sněžka spadá velmi příkře na všechny strany a na jejím vrcholku často sedí
lidská postava, ono známé Zjevení. Plácá
a hýbe nohama položenýma nad horským
srázem, málem bych řekl, že mluví, vydává strašný pokřik, nikoli však jednotlivými
slovy, jen jediným tónem. Mohu vzít za
svědky spolehlivé a vážené muže, kteří
mi ukazovali to děsivé sedátko. (Také) mi
tvrdili, že viděli v úvale, kde vzniká Jizera,
sníh starý šestnáct let. Dovedli rozeznat
stáří sněhu podle zbarvení…
[Z vlastivědného díla Miscellanea
historica Regni Bohemiae – Rozmanitosti
z historie Království českého, vydávaného
od r. 1679, citace podle knihy P. Hora-Hořejš, Toulky českou minulostí 4, 1995]
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Krakonoš má i svého kronikáře: doktor Jaromír Jech, pracovník Ústavu pro
etnografii a folkloristiku a pasecký chalupář, sebral všechny písemnosti z krakonošovské literatury, vyhledal, jak se Krakonoš zabydlel v české pohádce
a poudačce jako literární téma a zůstavil ve své pozůstalosti „Krakonošologii“
o šesti stech stránkách. Těmi stránkami putuje houfec pohádkářů i ilustrátorů,
jak kdo přijal krakonošovské téma za své. Ba zdá se, že se tu Krakonoš nejen
převléká do stera podob, ale i rozdvojuje, tak, jak se liší naturel vypravěče:
český Krakonoš putuje pohádkami, jak jej ztvárnil lidový řezbář, a německý
Krakonoš překračuje kopce a údolí jako polonahý svalovec, s kyjem a zvířecí
kůží, v nadčlověčí dimenzi jakýsi Siegfriedkulturista. I pohádka zrcadlí povahu vypravěče a je odrazem národního naturelu. Českou pohádkou kráčí spíš
dobromyslní šprýmaři než duchové zlí, a Krakonoš, jak jej třeba přioděl starý
Vacek z Levínku, usedne i s tkalci v hospodě U jarmary, aby s nimi společně
spláchl tu nuzotu a cuckovinu. A v té hospodě jsme my, co sbíráme poudačky,
zapsali, co řekl Krakonoš jednomu tkalci:
„Pomázni si, člouječe, jazyk močkou z mý fajfky. Bude se ti v hubě líp votáčeť. Šťaunatý slovo je proti mizeryji hůl.“

Zpodobnění Krakonoše z knihy Paula
Johanna Praetoria: Daemonologia
Rubinzalii Silesii (Démonologie slezského
Rýbrcoula) z r.1662, v češtině vydalo
nakladatelství Kruh 1970 .
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KAPITOLA

ZJIZVENÁ TVÁŘ HOR
18. a 19. století přineslo zdejší krajině další významné věci, které ovlivnily
natrvalo její současný vzhled. V tomto období se krkonošské lesy začaly měnit
do současné podoby, v níž převažují smrkové monokultury. Až do této doby
se lesy kácely zcela neomezeně a nikdo se nezabýval jejich vysazováním. Za
panování Josefa II. však – zřejmě v důsledku značného nedostatku dřeva –
dochází k zajímavému obratu ve filozofii lesního hospodaření a objevují se
první lesnické plány na opětovné vysazování lesa. V této době se také hojně
rozšířilo pěstování modřínu, dovezeného k nám z Alp a severní Moravy.
Také bychom zde už těžko potkali medvěda (poslední byl uloven roce 1726
v Sedmidolí na západní straně Krkonoš), vlka či rysa (vyhubeni do roku 1800)
– tyto velké šelmy navždy zmizely ze zdejších lesů.
Do této doby spadají počátky krkonošské turistiky, bez níž si dnešní hory
nedovedeme představit. Do hor nepřicházeli lidé už jen za obživou, ale také
za poznáním – například přírodovědci či spisovatelé. Výlety a pobyt v horách
se postupně staly módní záležitostí zámožnějších lidí, které lákaly přírodní
zajímavosti či upevnění zdraví na horském vzduchu. Krása hor pak přitahovala
básníky, malíře či poutníky hledající romantiku a dobrodružství.
Rekreace v horách se během 19. století postupně stala dostupnější pro
širší vrstvy obyvatelstva a vzrůstající turistický ruch se stále výrazněji zapisuje
do tváře krajiny – boudy přistavují pokoje pro hosty, vznikají první hotely
a restaurace, objevuje se turistické značení. Zavedení lyží v devadesátých
letech 19. století umožnilo turistům návštěvy hor i v zimě.
Krajinu poznamenala i průmyslová revoluce. Od Trutnova až po Velkou Úpu
vznikaly od čtyřicátých let 19. století továrny využívající hlavně dřevo a vodní
pohon (brusírny dřeva, papírny, sklárny, přádelny lnu). Dosud stojí mnohé tovární budovy i technické památky – například budova bývalé Dixovy brusírny
dřeva v Temném Dole (dnes tzv. Mechanika), papírny v Dolním Maršově či
soustava vodních náhonů od Temného Dolu až po Svobodu nad Úpou.
S rozvojem průmyslu nastával rozmach těžby černého uhlí v okolí Žacléře
– štoly a haldy tu zůstaly dodnes. V roce 1895 zahájila provoz první tepelná
elektrárna v Trutnově – Poříčí. Tady už můžeme vystopovat kořeny přenosu
znečištění ovzduší a vody na velké vzdálenosti od zdroje, což jsou závažné
problémy, s nimiž se dodnes potýkáme.
Ruku v ruce s narůstajícím průmyslem a turistikou se pochopitelně rozšiřovala dopravní síť pevných a udržovaných cest. V roce 1860 byla například
vybudována cesta podle řeky Úpy od rozcestí Na křižovatce ke Spálenému
Mlýnu (do té doby se na Malou Úpu chodilo z Maršova přes Lysečiny, Albeřice a Cestník). Trvalým zápisem do krajiny je vybudování železniční dráhy
z Trutnova do Svobody nad Úpou v roce 1871.
Krajina zůstávala ve srovnání s dnešní stále značně odlesněná (což připomíná i cestopis Josefa Myslimíra Ludvíka z roku 1824 – viz dále), převažovaly
smrkové lesy. Kleč ve vrcholových partiích byla téměř zlikvidována pro potřeby budního hospodaření. Neuspokojivý stav porostů byl jednou z příčin
obrovské povodně v roce 1897, ale na druhé straně vyvolal opětovné zalesňování, vysazování kleče a úpravy vodních toků – koryta se prohloubila,
zpevňovaly se břehy, budovaly se hrázky. Takovou úpravou prošla i řeka Úpa.
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Na pouť chodívá a jezdívá každoročně tisíce lidí ze všech stavů. Chudí
putují na místa posvátná, bohatí na místa rozkošná (do lázní). I já jsem letos
vykonal pouť na místo posvátné i rozkošné – na hory Krkonošské, v chrám ten
přírody slavné, kam každoročně veliké množství milovníků přírody, nedbajících
rozličných umělých i přirozených obtíží, putuje.
Dne posledního srpna v neděli ráno vyjel jsem ve společnosti akademického
malíře p. Josefa K. z Náchoda přes Kostelec, Úpici a Trutnov roztomilým údolím
po levém úpském břehu vzhůru až k Maršendorfu. Vlažným deštíčkem orosené
lučiny stkvěly se bujnou zeleností. Se stromů zahradních, hojně zourodněných,
zapalující se ovoce, zvláště višně, které právě v plné zralosti byly, zvaly, lahodíce chuti, k požívání. I květnice skrovné u chaloupek a domů těšily kolemjdoucího, především květnice maršovského p. učitele svou rozmanitostí ztepilých
květin jich milovníka prozrazuje. V tomto krásném údolí poslední jsem viděl
stromy ovocné, an jich více do hor již není. Abychom té rozmanité krajiny lépe
využili, poslali jsme za Maršovem příležitost zpět a opustivše silnici, vedoucí
údolím k vesnicím Suché Doly a Kolby, šli jsme sami stezníkem do kopce příkře
táhlého (Táhlín), podle něhož vlevo hluboko pod námi v hrůzokrásném údolí
hrčela zpěněná Úpa ve svém kamenitém řečišti. Její hrčení nahoře jen temně doléhala k uchu. Pohled do tohoto vznešeného úpského údolí vzbudzuje
v srdce jakýsi slavný pocit… Tam, co se údolí ve dvě dělí a vyšší a rozlehlejší
je, počíná vystupovat z čerstvě zelených strání jedna chalupa po druhé, vlevo
Velká Úpa, vpravo vzhůru Malá Úpa nazvané. Chalupy ty z většího dílu několik
set kroků od sebe vzdálené prozrazují zvenčí čistotu, která se uvnitř skutečně potvrzuje. Zde již není ovocných stromů, není obilných prostranných polí
k spatření. Zřídka jen sem tam jako zahrádka trochu zeleného ovsa, jenž se
obyčejně zachumelí a tu toliko klasy nad sněhem pořežou, anebo kdy se metá,
na seno se poseče. Ale tím více zajímají zrak svou čerstvou zeleností stráně
a palouky, mezi nimi se vinoucí a je svlažující potůčky, jejichž křišťálovou vodu
obyvatelé rozvádějí žlábky nebo přivádějí ke svým příbytkům.

Po několik staletí hledal člověk v Krkonoších zdroje obživy a snažil se využít jejich
přírodního bohatství. Horalé žili svým
skromným a po staletí neměnným způsobem, avšak ve střediscích vývoje civilizace
– ve městech – probíhaly v životním stylu
významné proměny. S rozvojem řemeslné,
manufakturní a na ní navazující průmyslové výroby se stále širší vrstvy obyvatel
mohly věnovat vzdělání, vědám a umění a také objevování a poznávání světa
a cestování. Hmotný a myšlenkový vzestup měšťanstva přinesl nové prvky v nazírání na přírodu. Příroda byla podrobována
stále hlubšímu pozorování a zkoumání. Již
od konce 16. století přicházeli do Krkonoš
vědci a učenci, kteří nám zanechali velmi cenné zprávy o přírodních poměrech,
zejména o rostlinstvu, zvířeně a nerostech
pohoří.
K počátečnímu úžasu a obdivu nad jedinečnými přírodními jevy, krkonošskými
vodopády, kary, propastmi a vrcholy,
náhorními planinami, kamennými moři,
vstoupilo od konce 18. století do pohledu
na přírodu a krajinu vnímání jejích krás.
V tomto novém citovém chápání přírodních jevů, dějů, tvarů a proměn, získala
nejvyšší hodnoty divoká, člověkem nejméně dotčená horská příroda. Vývoj měšťanské společnosti vytvořil trvalé podněty
k cestám do hor. Lidé z měst se vydávali
na cestu za horskou přírodou, aby unikli
všednosti a jednotvárnosti každodenního
života, cestovali za nedotčenou „divokou“ přírodou, která jim ve městech
a v jejich okolí scházela, a stejně jako
romantičtí malíři a básníci promítali do
horské přírody své pocity či nechávali se
uchvacovat její velkolepostí.
Trvale se zvyšující zájem o cestování
do hor, který vyvolával potřebu pohostinských služeb, přinesl budařům nové
možnosti obživy a výdělku. Letní i trvalé
boudy, poskytující zpočátku jen skromné
přístřeší a občerstvení, byly přestavovány a upravovány pro celoroční turistický
provoz a přeměňovány v ubytovny, hostince, restaurace a hotely často vynikající

Dnes již neexistující bouda Kovárna (Bergschmiede) při cestě z Obřího dolu na Sněžku,
přeměněná pro potřeby turistů na hostinec. V popředí horský nosič, který patrně nese
potraviny nebo vodu do hostince na Sněžku. Na pohlednici z 19. století si povšimněme
i značného odlesnění – obdobné postřehy plynou i z připojeného textu (viz zmínky
o výhledu na Velkou a Malou Úpu). [Z archívu SEVER]
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Při pohledu na tyto rozmanité předměty obestřel nás večerní soumrak.
Hustá mlha ukryla hory a po chvilce spadla i do údolí. Povstal vítr a začalo
mžít. To nás přinutilo hledat nocleh v hospodě poblíž kostela v Malé Úpě.
Zde v prostranné a velmi čistotné světnici jsme poprvé spali na ovesném seně
přikrytém bílou plachtou.
Lidi jsme poznali z míry dobré a ochotné. Posel, kterého jsme si navečer
zjednali, vzbudil nás o dvou hodinách ráno a při mdlém světle měsíce, prorážejícího mlhu, kráčeli jsme dále k žádoucímu předmětu. Okolo několika chalup
nazvaných Smrčiny, kde ještě všichni pohříženi v hlubokém spánku a jen štěkot psů nás zrazoval, vedl nás náš vůdce, přes palouky, úžlabiny, brzy vysokou
travou, brzy bažinami vedle myslivny do lesa, příkře vzhůru na rovinu Černé
hory (Černohorec). Les na jejím svahu je stále řidší a jasnější, stromy s přibývající výškou stále menší a zakrnělejší, štíhlá vysoká jedle je jen trpaslíkem.
Ve vyšší studenější krajině konečně přestává téměř docela všechen vzrůst;
přestává i zakrnělá kleč. Strašlivé skalní útesy, mrtvé ticho a hned zase fučící
vítr hlásají jinou bytost přírody: příjemnost a lahodnost nižších krajů ustupuje
ohromnosti a děsnosti kamenité pustiny, jejím skaliskům, propastím a sivým
mlhám. Příroda zde již jakoby odumřela, žádný zelenající se stromek, žádné
barevné kvítko, žádný bublající potůček; přes nahromaděné hranaté, nuzně jen
mechem porostlé kameny nás pudila touha pořád vzhůru, až najednou rozprášil vítr hustou mlhu a my před sebou spatřili kapličku na vrchu Sněžky. Veškerý
prostor našeho obzoru byl zakryt přehustou mlhou… Zdálo se, jako by se tam
mlha rozprostřela na věky. Až potud náš duch jako do nového světa zakletý ani
nemohl k sobě v této sivé pustotě hrubě přijít, takže jsme na vše zapomněli…

výstavností a přepychovým zařízením. Tak
byla přestavěna například Petrova, Rennerova a Luční bouda.
Od druhé čtvrtiny 19. století vznikaly
první boudy určené jen službám turistům.
Byly to zejména bouda u Sněžných jam,
boudy na Sněžce (Česká a Pruská), Obří
a Labská bouda, bouda Prince Jindřicha.
Od poloviny 19. století působil turistický ruch i na přeměnu a rozvoj hlavních
krkonošských sídlišť – Špindlerova Mlýna,
Pece pod Sněžkou a Harrachova, která se
z malých zemědělských a zemědělskoprůmyslových osad rozrůstala ve střediska
cestovního ruchu.
Ve dvacátých letech 19. století započal
také rozvoj zimní turistiky prvními výlety,
které vrcholily zpáteční dobrodružnou cestou na rohačkách z vrcholových bud (první
byly jízdy z Hübnerovy boudy na Pomezních boudách do Kovar od roku 1815)
do obcí v nižších polohách. Jízdy na rohačkách a saních vytlačil teprve rozmach
lyžování, zavedeného do Krkonoš v devadesátých letech 19. století. Tím byla dovršena přeměna Krkonoš v celoročně využívanou oblast turistiky, rekreace a sportu.
To předznamenalo takřka všechny problémy, které přinášel obecný růst vzdělanosti a volného času. Narůstající urbanizace
kráčela ruku v ruce se zvyšující se potřebou kontaktu s neporušenou přírodou.
Cestovní ruch se stal nejen nejvýznamnějším činitelem působícím na další rozvoj
Krkonoš, ale i faktorem ohrožujícím jejich
přírodní bohatství živelnou výstavbou
komunikací a sídlišť, ničením rostlinného
krytu nejfrekventovanějších partií a znečišťováním přírody odpadky.

Pozn.: Maršendorf – Maršov, Horní Maršov, Kolby – Kolbendorf (Lysečiny),
Táhlín – Dlouhý hřeben, Smrčiny – dnes Smrčí, Černá hora (Černohorec) – podle
popisované trasy Svorová hora a Černá kupa.
[Mladý sedmadvacetiletý kněz Josef Myslimír Ludvík podnikl svou krkonošskou cestu r. 1823. Jeho vyprávění je považováno za první česky psaný
cestopis Krkonoš a jeden z prvních pokusů o počeštění převážně německého
pomístního názvosloví v Krkonoších. Ze spisku J. M. Ludvíka – Myslimír, po
horách Krkonošských putující, otištěného r. 1824 v časopise Čechoslav,
vybral a upravil Miloslav Bartoš.]
Josef Myslimír Ludvík popsal v r.1823 Maršov na konci srpna jako krásné
údolí se svěží zelení a zahradami ovocných stromů a květin. Ve stejném roce,
avšak v měsíci únoru, zapsal svůj zcela opačný dojem z Maršova jiný mladý
muž, čerstvě vysvěcený kněz František Bohuslav Petera-Rohoznický:
„Když jsem léta 1823 měsíce února za svým povoláním přistěhoval se do
Maršova, vesnice to v našich Krkonoších u paty Sněžné Kopky ležící, s kormoutivou myslí pohlížel jsem na ty nebetyčné hory a jejich sršlavé skaliny.
Ach, vyprávěl jsem v duchu, jaképak to bude živobytí, jaké vyražení, jaká
radost. Tuť musí jen nouze a bída sídliti: neboť coby také tu mohlo růsti a se
dařiti na těchto horních lazích a skalovitých plazích?
Půda jen samé kamenice, skalové balvany, sem tam nízká trpasličí kosodřevina,
a po stromu ovocném téměř ani památky... tak jsem soudil za doby zimní, kde
třeskutými mrazy skřehlá příroda kolkolem mrtvost a bezživotí rozprostírala.“

[Miloslav Bartoš]
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OSAMĚLÝ POUTNÍK
KAREL HYNEK MÁCHA
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…Osamělý poutník kráčel stezkou ouzkou na rozlehlém temenu hor Krkonošských pod vrcholkem Sněžky. Hučel vítr, jako by Slezsko tajemnými slovy
mluvilo k sestře české přes rozdělující je hradby. „Pusto kolem,“ povzdechl
jinoch, „pták i zvěř míjí kraj tento, ani strom ani květ nevzejde tuto, jen člověk
jediný tiskne se vždy výše a výše v čistější nebo blankyt, a nenalezá zde léč
tajemně šustící mech a studený sníh…“
…Krásné jitro vzešlo nad hlubokým dolem na východu hor Krkonošských.
Tmavé jedle a borovice stály po horách v oděvu rosném, z vysoké skály padala
řeka ve vymletou hlubinu, zčeřená v bílé pěny; kde však tišeji odplývala, byly
vody její čisté a jasné, hlubina její zelenala se co lučiny zjara…

Náš nejznámější romantický básník Karel
Hynek Mácha byl také zdatným chodcem
a navštívil Krkonoše roku 1833 a 1836.
V próze Pouť krkonošská zachytil mimo
jiné výstup na Sněžku a pohled do Obřího
dolu. Za povšimnutí stojí zmínka o jedlích
– dnes je tento strom poměrně vzácný.
Borovicemi tu básník nejspíš míní porosty
kleče.

[Z Máchovy prózy Pouť krkonošská, 1833, vybrala Hana Kulichová]

Poutník nad mořem mlhy.
[Autor: německý romantický malíř
Caspar David Friedrich, 1818]
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TAK ZAŽIL JSEM JÁ
CESTU DO KRKONOŠ…
Jan B. Němeček – Petr Rybář

Nedbajíce potu, který nám žár poledního slunce vynutil, stoupali jsme ze
Spindelmühle chutě vzhůru. Minuvše poutní místo Sankpetr, pozorovali jsme,
že stromoví lesní stále zakrňuje víc a víc. Mnoho stromů leželo zde převrácených, nemohouc se svými kořeny udržeti ve skalnaté půdě. Cesta stávala se
stále obtížnější. Najednou stanuli jsme jako v poušti. Všude samá holá skála,
která není porostlá ani vřesem. Nikde známky nějakého života; nikde ani
ptáčka, ani kvítko není k spatření. Jsme nuceni často odpočívat; stezka jest jen
chatrně ve skále upravena. Stačil by pouze chybný krok a člověk by se zřítil do
závratné hloubky s údy roztříštěnými.
Ocitnuvše se na planině zrychlujeme krok, jsouce žádostivi spatřiti Sněžku,
kterou nám až posud přední horstvo zastiňovalo. Konečně se zjevila našim
žasnoucím zrakům. Jest však posud dosti vzdálená. Dalekohledem pozoruji
kamenitou homoli, po které se hemží lid nahoru i dolů. Přemohli jsme svoji
únavu a brali se po nepřehledné luční planině. Na lukách se pasou stáda
dobytka, čítající až 40 kusů. Každé dobytče má na krku zvonec. Stáda ta patří
majitelům hostinců; bydlí zde však jenom v létě, na zimu se stěhují do údolí.
Vše, co dobytek poskytuje, vše se zde zase spotřebuje a mnohdy to vše ani
nestačí.
Spatřujeme po dlouhé době zase
obydlí lidské, zvané Viznbaude
(= Wiesenbaude – Luční bouda).
Zaměříme dovnitř. (Máme velikou
žízeň a voda jest tam vedena uzavřenou troubou.) Byli jsme překvapeni, neb jsme zde našli potulného
českého šumaře a hezkou sklepnici,
taktéž Češku.
…Již jsme u cíle svých dávných
snů; nacházíme se na počátku cesty vedoucí na Sněžku. Cesta jest
klikatá a příkrá, takže jsme nuceni často se zastavovati, abychom
nabrali sil nových. Po stranách stezky jest narovnáno kamení, které
tvoří zábradlí. Asi po 3/4 hodinné
cestě dosáhli jsme vrcholu Sněžky.
Nacházíme se ve výši 1 602 m nad
mořem. Po krátké modlitbě vyšli
jsme na prostranství. Pod námi
prostírá se hluboký důl Krakonošův
(Riesengrund), kdež se Úpa pramení. Jednotlivé hory i pásma jejich
vlní se jako rozbouřená hladina
jezerní. Místy zříme též sněhový
povlak, který se v odrážejících slu-

Pro první turisty byla výprava do hor
celoživotním zážitkem a dobrodružstvím,
které mnozí neváhali natrvalo zachytit
v cestovních zápiscích. Někdy kolem roku
1885 si „krkonošský deník“ psal také nadšený milovník turistiky a přírody, tehdy
dvacetiletý Jan B. Němeček z Dobré Vody
u Hořic. Tak, jak odpovídalo duchu oné
doby – romantickým, trochu nadneseným
slohem, v němž se však neztrácejí zajímavé informace; vybrali a upravili jsme
z něho hrst zajímavějších odstavců.

Stránka z Němečkova deníku
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nečních paprscích skví jako stříbrný háv. Věru to skvostný pohled, který nikdy
nevymizí z mojí paměti. Nemíníme zde zůstati přes noc a nastupujeme tedy
na zpáteční cestu. I uradili jsme se, že se podíváme k jezerům, které nás
k sobě vábily.
Slunce již zašlo, páry vystupují ze strání a padají do údolí. Pohled z příkré
stěny na černající vody jezerní jest děsný, zvláště je-li sesílen soumrakem
večerním. Pohled takový naplní člověka hrůzou. Odkudsi zaznívá k nám večerním tichem zvuk zvonu, z boudy pak, u paty jezera, táhlý zvuk rohu, který
se od vůkolních skal jezerních odráží a mnohonásobnou ozvěnu vyvolává.
Do toho mísí se i rány z ručnic, takže to mrtvé okolí, jakoby čarovným prutem dotknuto, náhle ožilo, jakoby v podvečer jakési slavnosti. Poutníci, kteří
v útulných hostincích zdejších našli přístřeší, vyšli ven, by na tom brali podílu.
Dojemné to zakončení dnešního dne.
…V boudě Renrově dostalo se nám vlídného přijetí a milého pohoštění ze
strany hostinského a jeho hezké dcery. Vyznali se oba v češtině. Zaplativ za
nocleh 10 kr., nechal jsem se dovést do podkroví na seno. Dalo mně nemalou
práci, nežli jsem našel místo pro svou osobu; ať jsem se hnul kamkoliv, klopýtám všude přes spáče. Ulehl jsem tak jak jsem byl ustrojen i v botách, svrchník
mi sloužil za přikrývku.
Do spaní nemohl jsem se dostati; leželi jsme nad stájemi, ve kterých bylo
asi 40 kusů dobytka, každý se zvoncem na krku a tím působil pekelný rámus.
Bylo to pro mne dosti nezvyklé a nemohl jsem se pro to nadchnout, ač se
mně to na pastvě líbilo.

Na ohromných Krkonošů báně
Černý mrak swé čelo položil;
Mrtvé ticho – wysokánů skráně
Ejhle blesk teď křížem pokropil.
Za to žhaucích blesků požehnání
Hlásá příroda svůj dík,
Wysílaje hor a lesů ryk
Do oblohy w rázném zahřímání.
…
Jakby w letu angel smilowání
Sypal na zem probuzenau kwítí,
Temena tak Krkonošských bání
W lesku ranních čerwánků se swítí.
Páry husté z rozsedlin a z daupí
Dmau se zhůru jako kauře slaupy,
Jenžto oltář swatý otáčejí:
Kolem ticho, lupének nedýše,
Jenom z dáli do prostoru říše
Wodopády wěčné žalny lejí.
[Krkonoše vábily i obrozenecké básníky
– „Labyrint slávy“ J. Erazima Vocela
vyšel v r. 1846]

Na horách postupně přibývalo obyvatel,
kteří nacházeli obživu ve službách turistům či později v rozvíjejícím se průmyslu.
To byl počátek postupného zanikání klasického budního hospodaření, jak o tom
svědčí i následující úryvek:
„…kdežto nyní následkem zmáhající se
industrie v Krkonoších, jakož i turistiky,
nehledí si obecenstvo dobytka tak, jako za
dřívějších let a hledí své živobytí ať v průmyslu, ať při turistice levněji obstarati,
nezabývá se nyní s dobytkem tak jako dříve, takže pastviny a seniště buď za menší
cenu se pronajmou aneb co nepronajaté
zůstanou, takže cena těchto v každém
pronájmu klesá.“
[Zpráva z revize katastru
panství Jilemnice z roku 1896]
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HORA TŘÍ NÁRODŮ
Jacek Potocki

Sněžka je nejvyšším krkonošským vrcholkem. Pro Čechy je nejvyšší horou
jejich vlasti. Kdysi byla Sněžka také nejvyšším vrcholem Pruska. Není proto
divu, že „královna Krkonoš“ přitahovala odjakživa zástupy poutníků, cestovatelů, turistů, později i odborných badatelů.
Dnes však málokdo ví, že horská turistika se nezrodila ani v Alpách či v Karpatech, ale právě při putování na Sněžku. Připomeňme si, že v druhé polovině
17. století nechal slezský šlechtic Kryštof Schaffgotsch vybudovat na Sněžce
kapli. Byla vysvěcena 10. srpna 1681, ve svátek svatého Vavřince. Od těch
dob za začaly konat poutě na Sněžku.
Časem však stále víc lidí vystupovalo na vrchol nejen z náboženských důvodů, ale i ze zvědavosti. Velmi proslulé bylo třeba pozorování východu slunce
ze Sněžky. Tehdy však ještě nebyly upravené turistické cesty, a tak výstup na
krkonošské hřebeny nebyl právě snadný.
Poutníci obvykle přenocovali na horské boudě a před východem slunce
vyráželi vzhůru.
Pro příchozí ze slezské strany byla takovým nejpříhodnějším nocležištěm
Buda Samuela (později nazvaná Hamplova bouda), na jejímž místě dnes stojí
„Strzecha Akademicka“. Tak se z původně pastýřské boudy stalo jedno z nejznámějších turistických středisek.
Od 17. století do první poloviny 19. století narůstal počet návštěvníků
slezských letovisek. Jezdili se léčit do lázní a pro upevňování zdraví podnikali
výlety do okolí. Tehdy nejoblíbenějšími lázněmi byly Cieplice (navštívila je
i polská královna Marysieńka Sobieska) a jedním z nejčastějších výletních cílů
se stala Sněžka.

Jeden z návštěvníků Sněžky Teodor
Billewicz si v roce 1677 zapsal: „Wierzch
na ćwierć mili nim do owej kaplicy
obrosłej ani ziemi na sobie nie mającej:
same kamienie barzo małym znajdują się
obrosłe (jakaż ich tam siła).”
Mnoho Poláků se na vrcholku Sněžky
potkalo s bratry Čechy. Jedno z takových
setkání se uskutečnilo v roce 1874. Tehdy
tu v lázních pobýval známý český biolog
Jan Evangelista Purkyně a dva polští básníci: Kornel Ujejski a Wincenty Pol (později známý geograf). V té době ani Poláci
ani Češi neměli vlastní stát. Ujejski později vzpomínal ve svém deníku:
„Já a dva synové Purkyněho jsme stavěli velkou pyramidu z kamení. Objevil se
nějaký Němec a ptal se nás, co děláme.
Odpověděl jsem: „Für die polnische Unsterblichkeit – pro nesmrtelnost Polska.“
Dnes už si nemusíme své vlasti připomínat stavěním kamenných mohyl. Naše
kraje jsou svobodné a můžeme se vzájemně setkávat a společně tvořit historii.
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JAK DŘEVAŘ VÁCLAV
SEHNAL „BOBŘÍ STROJ“

nnn

Josef Štych

Je jaro roku 18?? a mezi starým hajným Lorenzem a dřevařem Václavem
probíhá nezvykle vážný rozhovor.
„Václave, je to tvoje poslední šance. Vlk roztrhal panu hraběti spoustu koz
a dokonce i tele. Na vlka vypsal odměnu 20 zlatých. Jen si to představ, tolik
peněz. Za to bys mohl koupit krávu, o kterou jsi přišel, a možná i něco pro
tu vaši drobotinu.“
„Já vím.“
Václav prohrábnul své smolné vousy a nezvykle modré oči upřel na hajného.
„Ale jak na něj, je to jeden z posledních, možná úplně poslední a všichni,
i vy, pan fořt a dokonce i pan hrabě jste na něj krátcí. Však víte, jak zatočil se
psy, kteří stádo hlídali. A flintu nemám...“
Hajný nervózně zabafal z fajfky.
„Já už jsem starý, já už to nedokážu, ale ty bys mohl...“
„Já a jak?“
„Musíš sehnat bobří stroj.“
„Bobří stroj?“
„Tedy stroj,“ kroutí se hajný, „tak se tomu jen říká, ale ve skutečnosti je to
taková pižmová smradlavá žláza z bobra. Když ho přineseš, já už ti ukážu,
co s ním. Jako mladý hajný jsem jednou pomáhal fořtovi. To připravíš tlučku
a na spouštědlo místo návnady namažeš tohle pižmo. Vlkům a vší té sběři to
ukrutně voní. Žádný z nich neodolá, však je to taky přísně zakázaný. No a vlk
přijde, válí se v tom, aby se jako navoněl, tlučku spustí a je tvůj. Přineseš ho
a ti tvoji caparti budou zase trošku slušně jíst.“

Hluboké lesy v podhůří Krkonoš patřily
k vyhledávaným loveckým revírům. Nepřiměřený lov a postupující civilizace, provázená zmenšováním lesních ploch, však
zavinily vyhubení či vystěhování mnoha
druhů zvířat. Z roku 1726 máme zprávu
ze Sedmidolí na západní straně Krkonoš
o zastřelení posledního medvěda (zpráva z roku 1804 o posledním medvědovi
v Obřím dole není příliš věrohodná), vlci
a rysi byli vyhubeni někdy kolem roku
1800, bobři a skalní orli zmizeli během
19. století, v roce 1896 byla zastřelena
poslední divoká kočka.
Tak zmizeli z krajiny predátoři, kteří přirozeným způsobem regulovali velikost
a kvalitu populací jelenů, srnců a jiných
býložravců.

Bobr evropský
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„No jo,“ vrtí Václav nedůvěřivě hlavou, „ale kde seženu toho bobra?“
„To bude horší. Budeš muset až za Žacléř. Je tam potok, jmenuje se Bobr,
a tam ještě jeden žije. Povídal mi to posledně na funuse hajný z Rýchor. Je
jaro, bobr musí ven, a když dáš oko na správný místo do toho jejich hradu...
Jen se netvař, to bych tě nesměl znát, jak umíš políčit oka na zajíce, to ví stejně dobře fořt a možná i hrabě. Máš štěstí, že si nevšímáš srnčího. Hajnej se
jmenuje Schmidt, řekni mu, že tě posílám, my spolu máme ještě nějaký nevyřízený účty. No běž, běž, kůži mu dej, jemu stejně o nic jinýho nejde a na
toho posledního bobra je s těma svejma mizernejma očima a revmatickejma
kolenama stejně krátkej. Maso si nech, je dobrý, budou velikonoce a můžete
to jíst místo ryby. Kvůli tomu jejich šupinatýmu ocasu je to prej postní jídlo.“
A tak se stalo, Václav poslechl, bobra ulovil, hajný Schmidt dostal kůži
a Václav svých 20 zlatých. To, že takto skončili zřejmě poslední bobr i vlk
v Krkonoších, jim tehdy bylo pravděpodobně jedno.
Zvláště, když i pan hrabě byl spokojený.
Jestli jsem si to nevymyslel? To víte, že trošku ano. Zvlášť, když historie je
někdy tak děravá.

Vlk (der Wolf) jindy po celé Evropě rozšířený nalézá se nyní jen ještě v Polsku,
Rusku, v pyrenejských, francouzských
a skandinávských horách. Jest ukrutný,
žravý, pouští se na ovce i před očima pastýře, na koně, krávy, ba i na medvěda i na
člověka. Strašlivě vyje. Ohněm a zvukem
trouby se dá zahnati. Kožišina jeho jmenuje se vlčurou.
[Tak soudil o vlku přírodopis
pro mládež z roku 1852]
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O ŠTAJGROVI SKLENKOVI
Z LAMPERTICKÉ ŠTOLY AEGIDI
A O JEHO „ŠVÝCARSKÉ HOŘKÉ“

nnn

Václav Jirásek

Nad ústím lampertické štoly „Aegidi Erbstolen“, zapsané do horních knih
v roce 1844, byl do kamenného ostění vytesán letopočet 1842, ale odvodňovací štola – kterou mělo pro její výhodnou polohu dědit několik generací
těžařů – byla s největší pravděpodobností ražena již od roku 1830.
Po uhelné sloji „Aegidi“ byla směrem severozápadním vyražena „štreka“,
sledná chodba, která byla ve staničení 360 metrů zpřístupněna stejnojmennou úklonnou jámou.
„Štajgra“ – důlního dozorce, jenž „ku chvále svaté Barbory horu prolézati
má“ – na ní dělal jakýsi Ignátz Pulle z Lampertic, označovaný kutnohorským
hormistrem již jako Ignác Sklenka. Kdoví, zda to byl pouhý překlad jeho jména z němčiny do češtiny, nebo zda tomu víc nahrály okolnosti (lampertický
štajgr měl totiž ve své hospodě místo obvyklého korbelu baňatou sklenku
s hornickým znakem a dokonce i jeho mosazný kahan se víc podobal křivuli
na výrobu jeho oblíbeného „Schweizerbitter“, švýcarské hořké, než olejovým
lampám ostatních štajgrů a havířů).
Štajgr Sklenka si totiž svůj pověstný bylinkový likér vyráběl sám a v zimních měsících, když teplejší důlní větry táhly „Aegidišachten“ nahoru, to se
chlapům u rumpálu sbíhaly sliny od ranního modlení k patronce hor až do
poledního klinkání na lampertické zvoničce. V tu dobu se pravidelně ozvalo štajgrovo funění a pak se ve „fártovém lochu v hašplové bíně“, jak se
říkalo žebříkovému otvoru v rumpálovém povalu, objevila jeho vousatá hlava
v ušmudlaném klobouku. Následovalo cechovní „Glück auf“ a pokud byl štajgr
spokojen s počtem „na den“ vytažených „kýblů“, tak nacvičeným pohybem
sáhl do své mošny pro lahvičku s „hořkou“.

Kdopak by neznal hornickou slávu Ostravy nebo Kladna? Málokdo však ví, že už
o dvě století dříve, než v těchto „učebnicových“ revírech, byl černý hořlavý kámen
dobýván na Žacléřsku. Již 15. srpna 1570
povolil opat Kašpar, představený kláštera
v nedaleké pruské obci Grüssau (dnešní Křesoboř v Polsku), hledat a dobývat
uhlí v okolí Žacléře rychtáři Jacobu Rabe
z obce Oppau. V následujících letech se
uhelné hornictví pod Rýchorami soustředilo především do Lampersdorfu, dnešních
Lampertic, kde je na soupisu poddaných
v polovině 17. století uvedeno hornické
povolání v podobě „bergmann“ či „uhlirz“,
o sto let později také jako „kohlenhacker“,
kopáč uhlí. To byl již zrušen jezuitský řád,
o uhelná ložiska se začal zajímat stát
a na výchozech uhelných slojí začaly skřípat „hašple“, rumpály na ohlubních mělkých nálezných šachet.
V první polovině 19. století bylo již nutné odvodnit hlubší dobývky odvodňovacími štolami, z nichž štola Prokop patřila
žacléřskému panství, štola Josef rodině
Gabelově, štola Antonín Rudolfu Mangerovi a štola Aegidi – později psaná Egydi – těžaři Josefu Reicheltovi z Drážďan.
Ústí tohoto významného důlního díla je již
dávno zasypáno haldou dolu Jan Šverma,
patřícího dnes společnosti Gemec, ale za
skromnou připomínku určitě stojí nejenom dávná štola, ale i její pověstný štajgr
Ignác Sklenka.
A jaký byl další osud lampertické dědičné štoly a její jámy? Roku 1844 prodal
těžař Jan Reichelt svá důlní díla za třicet
šest tisíc tolarů Janu Müllerovi z Oslavan
a ten daroval vzkvétající důl roku 1860
svým synům. Po vyhloubení šachet Marie
a Julie ztratila dědičná štola svůj význam
a za barona Silbersteina – v polovině
osmdesátých let 19. století – se už „Aegidi
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Obyčejně ji nechal kolovat, a když od Rýbrcoulových hor mrazivě zafoukalo
a sníh padal vrchem do škorní, býval doušek štajgrovy „žaludeční“ – vonící
jalovcem a skořicí – vítaným poslem tepla v útrobách. A bylo-li těch doušků
víc, leckdy se přihodilo něco, co se nakonec svedlo na permoníky a o čem se
pak vyprávělo po obou stranách pruskorakouské hranice.
„To jednou, sotva se začal sníh vytrácet ze svahů lampertických hald, aby
udělal místo zlatožlutému podbělu, objevil se štajgr Ignác Sklenka v otvoru
ve fárbíně tak neočekávaně a s takovou rychlostí, že po fártech předběhl
i jakýsi divný pach, který se ani trochu nepodobal obvyklé vůni jeho švajcbitru. Udiveným hašplířům hned meldoval, že dnes je už šicht, ať sofort mažou
domů, že si fedruňk zacáchuje až zítra. Teprve po chvíli, když už bylo chlapům
jasné, z čeho je ta „vůně“, kápl božskou, že ho kousek nad štrekou vyděsil
perkajst!
Prý si jenom na chvíli sedl, aby srovnal dech a polkl trochu hořké, když se
najednou odněkud ze stařin vynořil horský duch. Zrovna si zavdával, a tak
– jak se v horách sluší a patří – nemohl pozdravit první. Prý by to ani nestihl,
jak mu strachy selhal hlas a ruce zdřevěněly. A když si perkajst řekl o doušek, snad aby věděl, jestli nepije něco, co do podzemí nepatří, tak mu ani
nabídnout nemohl. Než se však nadál, perkajst mu láhev sebral, všechnu tu
dobrotu sám vypil a ještě se zeptal, čím se může odměnit.
Najednou se Sklenkovi hlas vrátil a řekl si o zlatku. Za to leknutí to přece
stálo a horský duch jistě není chuďas. Jenže duch se prý najednou otočil, stáhl
si kalhoty a zaplatil „hnědkou“… Hašplíři si pro tentokrát užili místo vůně
horských bylin trochu jinší tabák a kdykoliv pak někdo z havířů šlápl náhodou
do něčeho nevábného, mohl si být jistý škodolibým posměškem kamarádů, že
voní jako ta štajgrova skořicová…“

Erbstolen“ mezi provozovanými důlními
díly na Žacléřsku neuvádí.
Štajgr Ignátz Pulle řečený Sklenka
dosloužil u nových majitelů lampertických šachet a jako památka na něho se
ještě dlouho potom v hornických rodinách
– hlavně u příležitosti havířských „parád“
a na svátky hornických patronů – koštovala jeho pověstná „švýcarská hořká“.
Mezi „nóbl panstvem“ se jí říkalo
„bergmajstr“ a pod tímto názvem se ještě
v první polovině 20. století „šenkovala“
v místních hospodách. Dělávala se z puškvorce, jalovce, anděliky a pelyňku, přidávala se skořice, hřebíček, anýz, někdy také
muškátový oříšek a špetka heřmánku.
V některých rodinách byl pelyněk a puškvorec nahrazován podbělem, častěji však
stejným množstvím kyčelnice devítilisté
z Rýchor. Někdy se bylinkový extrakt
destiloval, jindy byl užíván jen přislazený
macerát v kořalce, receptura se podřizovala možnostem a často i podle toho, co
„dům dal“ a co rostlo v nejbližším okolí.
Pak ale přišla „budovatelská éra“ se svou
vůní rumu a vodky a to byl čas, aby oblíbená „švýcarská hořká“ štajgra Sklenky
a jeho hašplířů odešla společně s permoníky do legend…
[Václav Jirásek]

Vysvětlení některých slov pocházejících z němčiny:
štajgr – důlní dozorce (Steiger = lezec, neboť prolézal horu)
hašplíři – obsluhovači důlních vrátků (Haspel = rumpál)
šicht – Schicht = pracovní směna
sofort – ihned
fedruňk – z dolu vyvezená rubanina (fördern – těžit, dopravovat)
zacáchovat – zeichen = označit, poznamenat
perkajst – permoník, důlní skřítek (Berggeist = horský duch)

Příběh ilustruje rozmach těžby černého uhlí v první polovině minulého století.
Využití černého uhlí se stalo předpokladem rychle narůstajícího průmyslu, který
významně zasáhl a zasahuje do krajiny
Krkonoš a podhůří. A těžba uhlí byla i jedním z nejvýznamnějších podnětů k budování dopravní sítě – zejména železnice
z Jaroměře do Trutnova a dále odbočky do
Žacléře v druhé polovině 19. století.
V současné době se však v žacléřských
dolech již uhlí netěží. Firma GEMEC - Union a.s. zde provádí důlně sanační práce,
do dolů se skladuje popílek z elektráren.
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KOMU ŘÍKALI „OTEC KRKONOŠ“?

nnn

Hana Kulichová

Než se pustíme do vyprávění, zkusme chvíli hádat. Nikoli jméno, ale spíš
činnost či zaměstnání toho, koho nazývali „Otcem Krkonoš“. Že by nějaký
spisovatel? Nebo vlastenecký pan učitel? Nějaký slavný přírodovědec? Či snad
hrabě nebo kníže ze zdejších panství?
Ani jedno, ani druhé. „Otec Krkonoš“ se říkalo majiteli papírny v Dolním Maršově. Tedy průmyslníku a podnikateli. Nevěříte? Tak si o něm něco povězme:
V roce 1866 zakoupil jistý pan Prosper Piette, původem z Lucemburska,
strojní papírnu v Dolním Maršově (dnes je to součást Svobody n. Ú). Měl tři
syny – Prospera, Julia a Luise, a ti se po jeho smrti v r. 1872 ujali vedení
továrny. Nejvýznamnějším a nejslavnějším se stal nejstarší syn – celým jménem
Maria Eduard Prosper Piette (1846–1928). Byl to nejen šikovný podnikatel, ale
i úspěšný vynálezce v papírenském oboru. Zdokonalil výrobu jemných hedvábných, krepových a kopírovacích papírů, nejproslulejší po celém světě byl jeho
cigaretový papír, který vyráběla právě ona zmíněná papírna v Dolním Maršově.
Firma Piette vlastnila ještě řadu dalších papíren – například v Plzni, v Praze
Bubenči a jinde. Že si tato firma počínala nadmíru úspěšně, o tom svědčí
množství mezinárodních diplomů a medailí, které za své kvalitní výrobky získala na mezinárodních výstavách. Za své zásluhy byl Prosper spolu s bratry
povýšen císařem Františkem Josefem I. do šlechtického stavu, a od té doby se
mohl podepisovat Piette de Rivage.
Vraťme se však zpátky do Krkonoš. Do paměti místních obyvatel se tento pan továrník zapsal nejen jako úspěšný podnikatel, ale především jako
humanista, který výrazně usiloval o zlepšení pracovních a sociálních podmínek
svých zaměstanců, a rovněž jako propagátor turistiky a mecenáš rakouského
Krkonošského spolku.
Pracovní a sociální podmínky tehdejších dělníků byly vesměs dost otřesné,
běžně se pracovalo i 12–15 hodin denně, dělníci nebyli pojištěni, v případě

Koncem třicátých a počátkem čtyřicátých let 19. století dorazila k horám tzv.
průmyslová revoluce. V údolí Úpy vyrostlo
záhy množství továren a továrniček, které
využívaly vodní pohon, dřevo z okolních
lesů a které v chudých horských vsích našly dostatek pracovních sil. Zakládaly se
brusírny dřeva, sklárny, papírny a textilní provozy. Jen mezi Horním Maršovem
a Velkou a Malou Úpou bylo během 40
let postaveno 14 větších továren. Většinu
z nich však dnes už nenajdeme, jen zbytky
náhonů a stavidel podél řeky od Temného Dolu až do Svobody nad Úpou. Jedna z posledních továrních budov stojí ve
své téměř původní podobě u autobusové
zastávky Temný Důl, závod. Je to bývalá
Dixova brusírna (dnes jí místní říkají Mechanika) z roku 1880, v níž se ze smrkového dřeva brousila dřevovina pro výrobu
papíru.
Půjdeme-li dále po proudu řeky, narazíme na celou řadu velkých továrních budov,
ale mnohé byly přestavěny a zmodernizovány nebo už neslouží původnímu účelu.
Zapsaly se však významně do historie průmyslu v Čechách i v zahraničí.
První mechanickou přádelnu lnu
v Čechách postavil v roce 1836 v Mladých Bukách Johann Faltis. Zpočátku
byla – jak jinak – poháněna vodní silou,
ta však nestačila neustále se zvyšujícímu
počtu vřeten přádelních strojů, a tak od
roku 1844 už v této továrně pracoval
parní stroj. Faltisovi patřila i řada dalších továren a jeho přádelnický podnik
byl největším svého druhu na evropském
kontinentě.
V Dolním Maršově naproti dnešnímu
sídlišti a restauraci Rýchorka vyrostla
v letech 1860–1862 velká papírna. Založil
ji Gustav Roeder se svým společníkem
Juliem Eichmannem, později se společníci oddělili a firma se jmenovala „Gustav
Roeder & Co., c. k. privilegovaná strojní
papírna, Maršov“. Papírna se proslavila
kvalitním kancelářským papírem a ban-

Maria Eduard Prosper Piette–Rivage, „Otec Krkonoš“ (1846–1928)
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nemoci nedostávali žádný plat, celé rodiny bydlely namačkány v místnostech
bez hygienického vybavení…
O to překvapivěji se dočítáme, že Prosper Piette de Rivage zavedl už od
počátku ve své firmě nemocenskou pokladnu, pokladnu pro případ nehody,
invalidní pokladnu a penzijní pokladnu, spořitelní a záložní pokladnu. Nechal
také pro své zaměstnance postavit několik domů, zřídil pro děti zaměstnaných matek jesle a školku, v roce 1880 otevřel soukromou obecnou školu
– dokonce na ní nějaký čas sám vyučoval ruční výrobu a posléze byl jmenován místním školním inspektorem. Podporoval na studiích nadané děti nejen
svých dělníků, ale i jiných nemajetných občanů. V roce 1900 se podílel na
otevření živnostenské pokračovací školy v Dolním Maršově.
Doba Prospera Piette de Rivage byla nejen dobou překotně se rozvíjejícího
průmyslu, ale i dobou nebývalého rozmachu turistiky. Významní (a majetní)
podnikatelé si pokládali za čest být členy a mecenáši nejrůznějších spolků
– mimo jiné i třeba rakouského Krkonošského spolku. Pan Piette de Rivage
byl dlouhá léta pokladníkem tohoto spolku a rovněž jeho štědrým podporovatelem. Jeho zásluhou byla v roce 1881 vydána mapa Krkonoš, věnoval papír
pro časopis „Krkonoše slovem a obrazem“, podporoval zřizování ubytoven pro
studenty. Poté, co byla na hřebeni Rýchor postavena Maxova bouda, podílel
se finančně na vybudování cesty od své papírny až na Rýchory. Cesta byla
v roce 1899 slavnostně otevřena a pojmenována Rosa Weg – Rosina (Růženina) cesta, na památku manželky pana Pietteho. Po této cestě můžeme putovat dodnes, nenechme se však mýlit názvem, některé mapy ji totiž omylem
nazývají Růžová cesta.
Na oplátku věnoval spolek svému dobrodinci pamětní desku – najdete ji ve
zdi pod kostelem při silnici ze Svobody do Janských Lázní.
A tady naše vyprávění končí. Až někdy půjdete či pojedete přes Dolní Maršov (tam, co stojí sídliště a restaurace Rýchorka), všimněte si hned u silnice
(proti odbočce do Janských Lázní) bílé tovární budovy, která má na fasádě
vlaštovku – znamení rodiny Piettů.
Vzpomeňte si na úspěšného podnikatele, který v mnohém předběhl svou
dobu a svými činy v oblasti společenského a kulturního života může být příkladem pro podnikatele dnešní.

kovkovým papírem, na který se tiskly
peníze mnoha států nejen v Evropě. Nejzajímavější stavební součástí této papírny
byl tzv. horní vodní příkop vybudovaný
z Maršova III, dlouhý 1450 metrů, kterému se pro finanční náročnost celé stavby
říkalo „miliónový příkop“.
Pod touto bývalou papírnou – proti odbočce do Janských Lázní – stojí od
r. 1866 již zmíněná a slavná Pietteho
papírna známá vynikajícím cigaretovým
papírem.
Jak již bylo řečeno, první továrny využívaly vodní sílu spoutanou do soustavy
vodních náhonů, posléze využívaly parní
stroje a s nimi další zdroj energie – uhlí,
a o něco později elektřinu. Prosper Piette
v r. 1919 přeměnil bývalou brusírnu dřeva
v Maršově III. na vodní elektrárnu (stojí
dodnes).
Dovolme si pro zajímavost malou
odbočku až do Trutnova, kde roku 1895
zahájila provoz první tepelná elektrárna,
nahrazená v roce 1914 tepelnou elektrárnou v Poříčí. Elektrárna spalovala uhelný
mour a od zahájení provozu bylo její okolí
poškozováno úletovým popílkem a plynnými spalinami, ale o tom až v další kapitole. Jen bychom si měli uvědomit, že řada
dnešních problémů životního prostředí má
své počátky v rozvoji průmyslu již v 19.
století.

Vodní elektrárna v Maršově III.,
kterou v roce 1919 nechal postavit
Prosper Piette. Zadní strana s náhonem.
[Foto T. Pigula, SEVER]
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O BOUDĚ,
KTERÁ PŘIJELA PO KOLEJÍCH

nnn

Theodor Lokvenc

Maxova bouda byla postavena jako první stavení na temeni Rýchor. Její
historie je zajímavá. Původně sloužila jako výstavní objekt (strojovna pavilonu
firmy Bolzano, Tedesco a spol.) na Pražské průmyslové výstavě v roce 1891.
Továrník Max Hirsch ze Slaného ji po skončení výstavy daroval rakouskému
Krkonošskému spolku i se sumou potřebnou na její přepravu po dráze a postavení v Krkonoších. Bouda byla skutečně na Rýchorách postavena a slavnostně
otevřena 24. července 1892 a na počest dárce nazvána Maxhütte – Maxova
chata, Maxovka. Sloužila jako letní restaurace a studentská noclehárna.

O cestách k boudám, hotelům
a továrnám
Známý papírenský podnikatel Prosper
Piette, mecenáš Krkonošského spolku,
nechal v roce 1899 vybudovat solidní
turistickou cestu od papíren v Dolním
Maršově k Maxově boudě – tzv. Rosaweg,
Rosinu cestu, po které můžeme vystoupat
na hřeben Rýchor dodnes.
Doba druhé poloviny 19. století byla
dobou budování a rozšiřování dopravní
sítě. Pro potřeby vzrůstajícího průmyslu
a dopravy zboží, pro potřeby lesního hospodářství a také pro narůstající turistický
ruch se budovaly pevné sjízdné cesty.
S jejich stavbou a udržováním v horských podmínkách však bývaly nemalé
potíže, jak o tom svědčí historie jedné
z hlavních přístupových cest do východních Krkonoš – silnice z Horního Maršova
do Malé Úpy. Když se v roce 1840 budovala jako řádně sjízdná cesta, vedla přes
Horní Albeřice, Lysečiny a Cestník. Teprve v roce 1860 začal majitel tehdejšího
Mohornova mlýna (dnes Spálený Mlýn)
Johann Mohorn budovat nákladnou cestu
od rozcestí Na křižovatce podél řeky Malá
Úpa. Patrně chtěl přilákat hosty do svého hostince, ale neodhadl nespolehlivost
úpských břehů. Silnice trpěla při každé
větší vodě a v roce 1897 ji úplně smetla

Mapa Rýchor a okolí pořízená
v rámci III. vojenského mapování
v letech 1877–1880
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V roce 1926 k ní přibyla další bouda – postavená opět výhradně pro turistické účely – Rýchorská bouda, které však někteří místní obyvatelé dodnes říkají „Maxovka“. Původní stará Maxovka po druhé světové válce zpustla a byla
zbourána. Dnes je na jejích základech upravena vyhlídková terasa, která poskytuje nejkrásnější výhled na východní Krkonoše.

povodeň, která poškodila i mlýn. Finančně vyčerpaní Mohornové mlýn prodali
a o cestu se dále staraly c.k.úřady. Cesta
byla znovu obnovena a před 1. světovou
válkou protažena až na Pomezní Boudy.
Teprve po roce 1960 byla přebudována na
asfaltovou.
Trvalý zápis do zdejší krajiny představovalo vybudování železnice. Roku 1870
požádali průmyslníci v povodí Úpy vídeňský dvůr o protažení trati z Trutnova až
do Svobody nad Úpou. Potřebovali odpovídající způsob dopravy pro rozrůstající se
papírny a textilky, kterým formanské vozy
už dávno nestačily. 10,5 km trati se dvěma stanicemi a dvěma zastávkami včetně
deseti strážních domků vybudovalo asi 400
dělníků s lopatami a krumpáči v rekordním
čase necelého jednoho roku. První vlak,
ozdobený girlandami a očekávaný velkým
množstvím diváků, přijel do stanice Svoboda nad Úpou 17. prosince 1871.

Rýchorský hřeben v roce 1927 – vpravo Maxova bouda (1892),
vlevo Rýchorská bouda (1926) [pohlednice z archívu A. Tichého]
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LYŽAŘENÍ V KRKONOŠÍCH
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…Sjíždíme k Obří boudě, sundáváme lyže a vyrážíme k pěšímu výstupu
na Sněžku. V pravé poledne dosahujeme rakouské boudy na vrcholku, zde
se nám dostává od hospodáře pana Kirchschlagera vydatného oběda včetně
několika láhví vína. Nikdy nevěřil bych, že také v zimě dostane se tu vše v tak
hojném výběru, zde na místě od ostatního světa odříznutého, a že je tu možno úspěšně živnost provozovati.
Po delším oddechu umocněném výživnou stravou šlo se ven za výhledem.
Našim zrakům naskytl se nezapomenutelný nádherný obraz. Na české straně
patřili jsme nejhezčí zimní krajinu. Široko daleko vysoké kopce a hluboké doly
ledem a sněhem pokryté. A v opačném směru země německá ve studeném
jarním hávu, zelené louky a pole, modravé vody – jen stromy postrádaly ještě
zelený šat, sněhu nebyl ani flíček k rozeznání. Ni ve snu není takový kontrast
možný, a přec je to pravda!
Na Sněžce nechali jsme si staniční knihu ukázati a viděli jsme, že také
několik říšskoněmeckých lyžařů zapsáno jest, kteří na vědomost dávají, že
výstup na vrcholek s lyžemi pouze za mimořádně příznivých podmínek sněhových a povětrnostních možný jest. Sjezd potom jeví se v každém případu
zhola nemožný, kdo by snad toto za uskutečnitelné prohlásil, ten nikdy na
vrcholu Sněžky nestanul a její příkré svahy neviděl a jest pouhý chvástal.

Nejvyšší české hory jsou všeobecně
považovány za kolébku lyžařského sportu
ve střední Evropě. Je známo, že průkopníky českého lyžařství byly spolky v Jilemnici, Jablonci nad Jizerou a Vysokém nad
Jizerou, které společně již v roce 1903
zakládají Svaz lyžařů v království českém.
Nemenší zásluhu na „objevení“ lyžování
a zavedení lyží do Krkonoš mají ovšem
i německy mluvící obyvatelé západních
a východních Krkonoš. Prvním lyžníkem
na české straně pohoří je s velkou pravděpodobností učitel německé základní
školy v Černém Dole Kajetán Baier. Jeho
pokusy ovládnout neposlušná prkénka
jsou datovány do roku 1886. O zážitcích,
příhodách, poznatcích a zkušenostech
prvních průkopníků bílého sportu se dočítáme v nemnoha dodnes dochovaných

Lyžaři nad Horním Maršovem na počátku 20. století. [Z archivu Z. Říhy]
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Příšerně strmé srázy, oku se zde nabízející, varují každého, kdo trochu
rozumu má, ledaže by na vlastním žití málo jemu záleželo. Nebezpečenství
strmých úbočí znásobeno jest ještě nepravidelností a nevyzpytatelností jakosti sněhu. Hlavní úlohu tu jeden každý den v roce hrají bouře a vichr – činitelé tito způsobují, že mnohá místa prakticky beze sněhu zůstávají, jiná zas
enormní vrstvou sněhovou pokryta jsou. Tu opět téměř lavina tvoří se, tam
ale sotva k rozeznání špičaté vykukují kameny, poslední a snad nejnebezpečnější protivníci lyžařovi. Kdo upadl by na tomto svahu, toho dle mého soudu
již zachrániti nelze…

pramenech (dopisy, kroniky, staniční knihy
apod.). Jeden z nich vybíráme i pro tuto
čítanku – o tom, co zajímavého prožili
vrchlabští měšťané během první dvoudenní velké krkonošské túry a co si mysleli
o možnosti zdolat nejvyšší českou horu
Sněžku na lyžích, svědčí citovaný úryvek
z dopisu jednoho z nich, který je adresován redaktoru nejmenovaných pražských
novin.
[Martin Bartoš]

[Z článku Heinricha Thera, 1896, vybral Martin Bartoš]

Lyže – praktický dopravní prostředek pro hajné a budaře, byly záhy využívány jako sportovní náčiní, které si rychle získávalo oblibu u řady návštěvníků
z měst. Postupně vytlačily i jízdy na rohačkách. Lyže se staly příčinou masové
zimní rekreace. Hory začaly být turisticky využívány nejen od května do října,
ale i celou zimu.

Náměstí v Horním Maršově kolem roku 1920. [Z archivu Z. Říhy]
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O NEJVĚTŠÍ
KRKONOŠSKÉ POVODNI
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Theodor Lokvenc

Je večer 29. července 1897 a do střech horských stavení už několik dní
buší nekonečný déšť. Hodiny na stěně chalupy Johanna Mitlöhnera, horského
průvodce a nosiče, právě odbily osm hodin. V tu chvíli ještě nikdo netušil, že
tím odbily i poslední hodinu života obyvatelům této chalupy stojící na úpatí
svahu v závěru Obřího dolu.
Za pár minut smetla jejich obydlí směsice kamení a bahna, která se zřítila
z Růžové hory. V domku zahynuli rodiče majitele, manželka a dvě malé děti.
Johann Mitlöhner se neštěstí vyhnul, poněvadž byl v té době za prací na Obří
boudě na hřebeni hor. Jak mu asi bylo, když následující den sestoupil do údolí
a zjistil, že v jediném okamžiku ztratil celou rodinu?
To však byl jen začátek osudné noci, kdy tma, hukot deště, Úpa řinoucí se
celým dnem údolí představovaly děsivou kulisu nejhorší katastrofy, která obyvatele Krkonoš postihla. Rachot a praskot řítící se Mitlöhnerovy chalupy byl
deštěm přehlušen natolik, že ani sousedé z chalupy, stojící asi čtyřicet metrů
severněji, si neštěstí nepovšimli. Bydlel tu Johann Buchberger se ženou, dcerou a tchýní. Té noci našla u nich přístřešek i potulná flašinetářka.
Asi za půl hodiny po pádu první mury – zemní laviny, která zničila sousedovu chalupu, zjistili, že okolí jejich stavení je zavaleno zpřeráženými kmeny
stromů, vytrhanými kořeny a větvemi ve směsi s kamením a bahnem. Vystrašeni rozsvítili svěcenou svíčku a začali se modlit. Vtom však zasáhla do jejich
osudu druhá, o něco menší mura. Narazila na stěnu dřevěného stavení tak
prudce, že bylo odmrštěno po svahu, zatímco podseknutá střecha dopadla
na původní místo domku. Hmota sesuvu byla bahnitá, takže obydlí nebylo
zcela demolováno či rozmetáno nárazem kamení, ale místnosti zalilo bahno.

Co bylo příčinou této i dalších katastrof v Krkonoších, které způsobily značné škody na majetku, přírodě a lidských
životech? Vždyť jen povodni v roce 1897
padlo za oběť 120 lidí v obcích ležících
podél řeky Úpy. Odborníci se shodli na
tom, že to byl v prvé řadě prudký a neobyčejně vydatný déšť. Pršelo bez ustání
téměř čtyřicet hodin a spadlo tolik vody,
kolik v normálním roce naprší za celé dva
měsíce. Ovlivnění této skutečnosti, tohoto jevu, je mimo dosah lidských možností
a s jeho výskytem je nutno stále počítat.
A jak sám člověk přispěl a stále přispívá
ke katastrofálnímu dopadu povodní? Je
to neuvážené osídlování, výstavba obydlí
a komunikací a nevhodné zasahování do
přírody, zejména do lesů. Lidé pronikli do
hor zcela zákonitě podél vodních toků.
I když několikrát v historii Krkonoš řeky
a potoky poškodily jejich stavení, hospodářská zařízení i cesty, znovu a znovu
nepoučeni zabydlují místa v bezprostřední blízkosti koryta řek. Zužují již tak dosti

Centrum Horního Maršova
po povodni v červenci 1897
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Uvěznění obyvatelé byli po třech hodinách vyproštěni. Zachránil se Johann
Buchberger a jeho žena, které duchapřítomně zakryl ústa, a zraněná tchýně.
Dítě a flašinetářka se v bahně utopily.
Obyvatelé prvního domku byli murou zcela zavaleni a pohřbeni. Přístup na
místo neštěstí nebyl snadný. Svah Růžové hory hrozil dalším sesuvem, údolí
bylo zaplněno směsí bahna, kamení a vyvrácených zpřerážených smrků. Tok
Úpy byl zatarasen a v závěru Obřího dolu se vytvořilo bouřící zpěněné jezero
bahna a kalné vody. Z této děsivé směsice trčely trosky chalup a někde pod
nimi a v nich bylo třeba hledat uvězněné lidi. Po třech dnech byly vyproštěny
mrtvoly tří z nich, ale starého otce Mitlöhnera a jeho tříletého vnuka země
dodnes nevydala a zůstávají pohřbeni pod monumentem Sněžky.
Na tuto tragédii upomíná kamenný kříž se jmény obětí.

úzká, sevřená krkonošská údolí a snaží
se tokům vymezit jejich koryto tak, jak
to vyhovuje jim, aniž by počítali s tím, že
při rozvodnění voda jejich záměr nehodlá
respektovat.
Za další příčinu nepříznivého dopadu
vysokých srážek je považován nedobrý
stav horských lesů a vodních toků v nich.
Již v době zmíněné katastrofy bylo známo, že lesy nejsou jenom zásobárnou
dřeva, ale trvale se obnovujícím zdrojem
organické hmoty (biomasy). Jak dokládají i současné poznatky, plní v přírodě
řadu dalších významných funkcí, zejména
funkci vodohospodářskou. Kapky deště
jsou zachycovány korunami stromů, jejich
prudký dopad na povrch půdy je ztlumen
a část vody stéká po kmeni, pomalu zasakuje do půdy, čemuž napomáhá hustá
síť kořenů a kořínků. Ty dokonale zpevňují půdu, brání jejímu pohybu, narušení
a odplavení. Zejména kořeny pronikající
do větších hloubek, jaké vytváří především buk lesní, udržují její stabilitu. Les

Ještě několik slov o murách
Léto roku 1897 bylo neobvykle deštivé. Ve dnech 28. až 30. července
nepohoda vyvrcholila a průtrž mračen téměř čtyřicet hodin zalévala východní
Krkonoše.
Na Sněžce napršelo za tyto dny neuvěřitelných 255 milimetrů vody
a v Obřím dole dokonce 342 milimetrů. Potůčky a potoky nestačily odvádět
vodu do údolí, a tak se voda rozlévala po travnatých svazích. Postupně přesytila zem, rozmočila ji v celém profilu a zatížila natolik, že některé, nedostatečně
lesem zpevněné příkré svahy na úbočí Sněžky a Růžové hory ztratily stabilitu,

Půdní lavina – mura, která sjela v červenci 1897 v Obřím dole.
[Foto archív editora]
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odtrhly se od podkladu a strhujíce balvany, stromy a ostatní vegetaci sjely
rychlostí několika metrů za sekundu v proudech – murách – do údolí.
První z nich se sesula 29. července po dvacáté hodině z Růžové hory. Její
délka byla 700 metrů a měla plochu 1,8 hektaru. V osudném dni sjelo v závěru Obřího dolu celkem šest kamenných lavin – mur. Jejich ničivá síla se vyhnula
pouze jediné chaloupce, která dosud stojí za kapličkou, a boudě Kovárně,
posazené výše na svahu při dnešní turistické cestě na Sněžku.

příznivě ovlivňuje jakost půdy, zejména
tvorbu a kvalitu povrchové vrstvy – humusu, který má velkou jímavost a rozhoduje
o vsakovací schopnosti půdy. I půdní kryt,
rostoucí ve stínu lesa, se významně podílí
na zadržování vody. Například mech je
schopen přijmout vodu v množství odpovídajícím 117 až 145 % jeho vlastní suché
váhy. Les snižuje i povrchový odtok, zmírňuje nepříznivé kolísání vodních toků při
nadměrných srážkách a průtržích mračen.
Bylo naměřeno, že za hodinu vsákne do
půdy na louce porostlé travou smilkou
pětkrát méně vody než pod porostem kleče a až osmdesátkrát méně než pod zdravým smíšeným lesem smrku a buku.
A jaký byl stav lesů ve druhé polovině
19. století, kdy se v Krkonoších odehrálo několik katastrofálních povodní? Na
rozsáhlých plochách horských hřebenů
a náhorních rovin byly během tří set let
zlikvidovány porosty kleče pro potřeby
budního hospodaření a přeměněny v louky. Smrkové porosty na hranici lesa a pod
ní byly proředěné a mezernaté, v nižších
polohách chyběla původní příměs buků,
vázajících hluboko pronikajícími kořeny
půdu. V nově vysazovaných lesích totiž
převažovaly smrky – tyto smrkové monokultury pokrývají dodnes většinu lesů
Krkonoš. Na březích kolem potoků rostly
smrky s povrchovými kořeny, které podemlety se snadno vyvracely a padaly do řečišť, již tak dost zanesených zbytky dřeva
a neošetřovaných.
Při lijácích se vytvářely nebezpečné
zátarasy, po jejichž protržení došlo k nárazovým přívalům s ničivou silou řítících se
kusů kmenů, bourajících mosty a břehy
vodních toků.
Na základě poznání a zhodnocení těchto nepříznivých jevů byla stanovena určitá
opatření v lesním hospodářství a uskutečněny rozsáhlé úpravy vodních toků na
Labi a Úpě. Bohužel, ne všechny zásady
byly důsledně uplatňovány a pomalu se
na jejich význam pro zmírnění povodní
zapomínalo.

Co se udělalo pro předcházení povodním?
Došlo k rozsáhlým zalesňovacím pracím, k vysazování kleče v nejvyšších
horských partiích, k regulacím nejohroženějších horských bystřin včetně vybudování protipovodňových přepážek a stupňů (například na Úpě nebo Bílém
Labi) a k výstavbě retenčních nádrží – malá nádrž v Peci pod Sněžkou nebo
velká pod Špindlerovým Mlýnem.
Hlavním opatřením pro udržení lesů zůstala jejich úspěšná obnova, která je po dřívějších nedobrých zkušenostech směrována vzhledem k funkcím
Krkonošského národního parku na vytvoření lesů blízkých přírodě, které by
plnily všechny funkce, které od nich společnost na základě současných vědeckých poznatků požaduje. Tomu značně přispívá skutečnost, že lesy na území
parku jsou dnes obhospodařovány jeho vlastními specializovanými lesními
hospodáři.
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KAPITOLA

HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY
V minulosti si lidé s využíváním přírodního bohatství krajiny příliš hlavu
nelámali – těžili rudy, káceli dřevo, lovili zvěř… I přes dílčí poškození některé
ze složek životního prostředí (například značné odlesnění či dolování ve druhé
polovině 16. století) však dokázala krajina jako celek ještě poměrně dobře
fungovat. Když lidé zdroje vyčerpali, přesunuli se za dalšími a o nápravu krajiny s pozůstatky kořistění nikdo příliš neusiloval.
20. století však od svého počátku bylo provázeno kroky k ochraně krkonošské přírody (vyhlašováním prvních rezervací), které v roce 1963 vyvrcholily založením Krkonošského národního parku.
Tento proces byl podmíněn tím, že ve 20. století se na rozdíl od všech předchozích období objevil zásadní problém – postupně došlo k narušování všech
složek prostředí zároveň a to ve značných rozměrech. Na počátku řetězce
problémů stojí v Krkonoších zejména ty oblasti lidské činnosti, jejichž zrod
jsme sledovali v minulé kapitole – průmysl, masová turistika a rekreace,
doprava. Vzduch je znečišťován průmyslem a automobilovou dopravou, půdu
ohrožují odpady a eroze, vodní toky trpí „okyselením“ ze vzdálených energetických a průmyslových podniků i znečištěním z místních zdrojů a nevhodnými úpravami koryt a břehů, lesy začínají odumírat v důsledku průmyslových
exhalací a při tom všem obrovsky narůstá tlak na poslední zbytky „nedotčené“
přírody v podobě masové turistiky…
Do krajiny se více než kdy jindy podepsaly také politické události – po
vystěhování většiny původního německého obyvatelstva zaniklo mnoho horských hospodářství – zmizela většina dobytka, a tak nevypásané a nekosené
louky začaly pustnout a ztrácet bohatství rostlinných druhů. Začaly se rozšiřovat lesní plochy, což je sice na většině území Krkonoš původní typ vegetace,
na druhé straně tím však dochází k rychlému snižování biologické a krajinné
rozmanitosti.
Hospodářská stavení se změnila v rekreační zařízení a mnozí z nově
(a často jen na krátko) přistěhovalých obyvatel našli zaměstnání právě
v turistickém ruchu, který poznamenal krajinu desítkami lyžařských vleků,
hotelů a parkovišť.
Díky mohutnějícímu průmyslu v podhůří – především tepelným elektrárnám (spalujícím hnědé uhlí s vysokým obsahem síry) v Polsku, Německu
a východních i severních Čechách – byly počátkem sedmdesátých let na
porostech zaznamenány škody způsobené takzvaným kyselým deštěm.
Dnes můžeme spatřit celé plochy odumírajícího lesa například cestou ze
Sněžky na Pomezní boudy.
Žádná jiná doba se nemusela naráz potýkat s tolika závažnými problémy
(z nichž mnohé nám odkázali naši předkové) a hledat odpovědi na otázky
– jak zacházet s krajinou, aby poskytovala dostatečnou obživu svým obyvatelům a zároveň byla přitažlivá pro své návštěvníky a zůstala co nejméně
poškozená, zdravá a krásná.
Dojít ke správným řešením těchto problémů není sice jednoduché, ale přesto velmi potřebné – při hledání orientace, inspirace či námětů by nám snad
mohla pomoci poslední kapitola naší čítanky.
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Jan Štursa

Ani všemocný Krakonoš neměl dostatek sil, aby uchránil své hory před stále
hlubšími jizvami, které jim po několik staletí působila lidská činnost – dolování, těžba dřeva, budní hospodaření, průmysl, turistika...
A tak vzali ochranu hor do rukou ti, kteří na své nedobré zacházení s krajinou začali nejvíce doplácet – totiž lidé sami… Počátky ochrany krkonošské
přírody do jisté míry souvisely s nápravou škod způsobených několika povodněmi na konci 19. století.
První přišli lesníci, kteří začali v horských lesích hospodařit daleko šetrněji
a zahájili rozsáhlé zalesňování na hřebenech hor. Byl vydán zákaz lesní pastvy,
na horských tocích byla zbudována celá soustava protipovodňových opatření.
Osvícený hrabě Jan Harrach pak zřídil v roce 1904 v Labském dole první
rezervaci a v témže roce vyšel úřední výnos k ochraně krkonošské flóry
a fauny, která byla stále více ničena neukázněnými návštěvníky hor. Na polské
straně vznikla v roce 1922 rezervace v Malé Sněžné jámě.
Brzo však bylo zřejmé, že několik vyhlášek nebude dostatečnou zárukou
ochrany vzácné krkonošské přírody. V té době zde působil vynikající znalec krkonošské přírody – přírodovědec František Schustler, který v roce 1923
vypracoval a předložil ministerstvu školství a osvěty návrh na zřízení Národního parku Krkonošského, zahrnujícího i území Rýchor a Jizerských hor. Návrh
svým moderním pojetím předběhl dobu o několik desetiletí. Naneštěstí pro
něj i pro Krkonoše přišla válečná léta, hospodářské a politické problémy, a tak
myšlenka zřídit v Krkonoších národní park se realizovala až o plných čtyřicet
let později.
17. května 1963 vláda prohlásila Krkonoše za národní park a završila tak
dlouholetou snahu prozíravých a moudrých lidí uchovat přírodní bohatství
Krkonoš před stále tvrdšími a bezohlednějšími lidskými zásahy.

Mezi progresivní krkonošské lesníky
18. a 19. století patřili Bedřich Judeich,
Štěpán Jahnel, Antonín Bakesch, Ludvík
Schmidt.
Ochrana přírody je spojena se jmény Jan
Harrach, František Schustler, Jan Buchar,
Jindřich Ambrož a především se šesti vědci, kteří stáli u zrodu krkonošského národního parku – byli to Alois Zlatník, Odolen
Kodym, Zdeněk Pilous, Josef Mařan, Jaroslav Veselý a Zdeněk Vulterin.

Data z historie ochrany
krkonošské přírody:
1904 – první krkonošská rezervace Strmá
stráň v Labském dole
1922 – rezervace v Malé Sněžné jámě
1923 – podán návrh F. Schustlera na zřízení Národního parku Krkonošského
1926 – vyhláška o ochraně krkonošské
květeny
1952 – první etapa vyhlášení KRNAP
zřízením osmi rezervací v nejcennějších lokalitách (Kotelní jámy, Obří důl,
Labský důl, Úpská rašelina, Pančavská
louka, Černohoská rašelina, Západokrkonošská a Východokrkonošská)
1959 – zřízen Karkonoski Park Narodowy
na polské straně Krkonoš
1963 – zřízen Krkonošský národní park
na české straně Krkonoš
1992 – českopolská Biosférická rezervace
Krkonoše/Karkonosze (v rámci programu UNESCO „Člověk a biosféra)
[Jan Štursa]
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JAK VE SVOBODĚ
PŘIVÍTALI 28. ŘÍJEN 1918
Listujeme-li starou nádražní kronikou z dvacátých let, padne nám do oka
tato úsměvná historka, která mimoděk dokumentuje i hustotu německy mluvícího obyvatelstva ve východních Krkonoších:
První zprávy o převratě v Praze a na českém venkově donesli do Vrajtu cestující v odpoledních hodinách dne 28. října. Převrat ten považován za epizodu
a ani zprávy novinářské ze dne 28. 10. nevtiskly německému obyvatelstvu
dojem trvanlivosti.
První úřední zpráva došla na stanici dne 29. 10. odpoledne. Byl to telegrafický oběžník ministra železnic dr. Zahradníka. Poněvadž na stanici nebylo nikoho, kdo by mohl přeložiti český telegram, požádán obchodník Soudil
z Vrajtu, aby telegram přeložil, což dopadlo asi nesrozumitelně, takže přednosta Sturm zajel do Trutnova obstarat si správný překlad.
Personál ponechán zcela sám sobě, věděl pouze, že prý Rakousko se rozpadlo a Čechy se rozdělily na „Deutschböhmen“ a na český stát, a čekal
i s úřednictvem pasivně na to, co přijde.
Po obsazení Trutnova českým vojskem zanikl ihned pasivní odpor železnic.
Uvěřeno, že sen o Deutschböhmen zanikl, zřízenci složili bez odporu slib československé republice, a když čeští vojáci násilím odstranili rakouské odznaky
z čepice p. přednosty u vlaku, zajel i on počátkem prosince k ředitelství do
Prahy osvědčit svoji loajalitu a zabezpečit svoje místo, což se mu podařilo...

Na přelomu 19. a 20. století pendlovalo mezi Svobodou a Trutnovem na 12–16
vlaků denně a roční počet cestujících
dosahoval 180 000 osob.
V době první republiky stoupl počet
vlaků na 24 včetně přímých vlaků z Prahy nebo Berlína. Odborářské heslo „hory
patří pracujícím“ po únoru 1948 zaplnilo
svobodské nádraží zvláštními rekreačními
vlaky: dvěma z Prahy a po jednom z Brna
a Bohumína. Ne náhodou si toto nádraží
„zahrálo“ v dobové komedii „Anděl na
horách“.
S výstavbou nových silnic postupně
vznikaly dálkové autobusové linky, které
v posledních desetiletích spolu s automobilovou dopravou téměř vytlačily železniční
konkurenci.
Za zmínku však stojí, jak často se
uvažovalo o prodloužení trati dál směrem k Maršovu, Velké Úpě a Peci pod
Sněžkou. Plány však ztroskotaly buď na
finanční náročnosti stavby, na obtížných
zeměpisných podmínkách anebo do jejich

Pozn.: Vrajt – z německého názvu Freiheit (Svoboda)
[Z materiálů poskytnutých Antonínem Tichým vybrala Hana Kulichová]

Sněžka v roce 2000. Tato úsměvná pohlednice vznikla před sto lety. Jak se budeme do
Krkonoš dopravovat za dalších sto let?
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realizace zasáhly společenské události. Na
ukázku vybíráme příklady nejodvážnějších
projektů:
Roku 1885 se objevil plán na normálně rozchodnou dráhu spojující Svobodu
s Pecí s případným prodloužením na Sněžku. Další plán předpokládal úzkokolejnou
dráhu z údolí Úpy na Pomezní Boudy
s eventuálním napojením na železniční síť
ve Slezsku.
V letech 1899–1905 byl neustále přepracováván odvážný plán, který usiloval
o místní dráhu ze Žacléře přes Albeřice,
Maršov a Svobodu do Vrchlabí, s třemi
elektrickými odbočkami na sever do hor.
U zrodu nejpropracovanějšího projektu
místní dráhy Svoboda–Maršov stál známý
svobodský papírník a propagátor Krkonoš
Prosper Piette–Rivage. Rozsáhlá jednání
o výkupu pozemků a započaté stavební
práce však přerušila první světová válka.
Plány na prodloužení trati se objevily
ještě ve dvacátých a čtyřicátých letech
a v roce 1949 vyhlásilo ředitelství státních
drah v Hradci Králové bombastickou akci
„Dráha mládeže“. Plánovaná trať měla
opisovat tok řeky Úpy a v maximální míře
využít stávající silnici, po jejíž trase měla
být vedena. Zastávky byly plánovány
v Maršově I., Temném dole a Velké Úpě,
stanice v Maršově IV. a konečná v Peci
pod Sněžkou. Z Pece je již jen několik
minut k lanovce na Sněžku a při zavedení přímých vlaků by to z Prahy na Sněžku
trvalo čtyři hodiny. Jeden kilometr trati
měl stát celý milion Kčs. Ani tento projekt
se však nedočkal realizace.
Územní plány z let šedesátých ještě zaznamenaly trolejová řešení, avšak
konečná stanice přece jen zůstala
v nádraží ve Svobodě n. Ú. Pohrobky
všech smělých plánů jsou jen dvě východokrkonošské lanovky – z Janských Lázní
na Černou horu (z roku 1928) a z Pece na
Sněžku (z roku 1949).

V září 1997 byl provoz na trati Trutnov–Svoboda n. Ú. Českými dráhami
ukončen. Údajně pro značnou prodělečnost provozu. Toto opatření se však
setkalo se značným odporem veřejnosti – protestovali místní obyvatelé, kteří
jezdili vlakem do práce, starostové obcí, ekologické iniciativy...
V prosinci téhož roku byl provoz na trati obnoven soukromou společností
Viamont, která získala trať do pronájmu. Posléze se tato společnost transformovala na GW Train Regio a.s. Mezi Svobodou a Trutnovem dnes ve všední
den jezdí 32 spojů.
Na jedné straně je dobře, že nedošlo třeba k poněkud megalomanskému
plánu být z Prahy hromadnou dopravou za čtyři hodiny na Sněžce (vlakem
z Prahy do Pece a odtud hned nahoru lanovkou – představte si, ty davy lidí!),
na druhé straně však víme, kolik problémů způsobuje automobilová doprava,
která se valí do hor. Kdo ví, zda by pro přírodu nebylo příjemnější nechat auta
někde za Trutnovem a pokračovat do Maršova či Pece už jen vlakem. Koneckonců novodobý plán předních českých architektů Úpa Expres 2020 počítá
s prodloužením trati ze Svobody až do Pece pod sjezdovku Javor. Možná je
to utopie, možná ne...

[Zpracováno podle článku Antonína
Tichého – Tam, kde končí koleje,
začíná Svoboda, Krkonoše 3/96]
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PES, CO UMĚL JAZYKY
Antonín Tichý

Dýchavičný náklaďáček vysupěl kolem ještě nezarostlého tankového příkopu, ve kterém se bezostyšně rozvaloval téměř neporušený obrněnec, na táhlé
návrší. Očím pětiletého kluka, zachumlaného na korbě mezi bednami šatstva
a nádobí, se ve zpětném pohledu náhle vztyčil horizont, vyplněný mohutnou
kulisou neznámých hor. Na svahu té největší, uprostřed lesní černi, plápolaly
plameny požáru. Krkonoše mě vítaly jedním ze svých parádních čísel, efektem
slunečních paprsků v zasklené verandě Zrcadlovek na Černé hoře. Byl to jen
okamžik a vše zmizelo, jak auto sklouzlo do údolíčka, kde překrojena silnicí na
dvě poloviny, rozhodila hrst svých stavení podhorská vesnice.
„Jsme na místě!“ zavolal napůl ještě v kabině národní správce firmy Josef
Niewelt, strojní kolářství a hostinec. Pak mne vzal do náruče (byl to můj táta)
a nesl těch pár kroků ke dveřím táhlé budovy u silnice, našeho nového domova.
Léto se lámalo do podzimu, byl rok po válce, „osídlování pohraničí“ den prvý.
Dům byl již prázdný. V zšeřelém šenku s nepohodlnými lavicemi podél stěn,
stál u vchodu do tanečního sálu stolek s podivně pokroucenýma nohama a na
něm gramofon na kliku. Plechová roura vyzývavě trčela do prostoru a stavěla
na odiv tehdy ještě neoprýskané duhové barvy. Stejný gramofon byl na obrázku nalepen uvnitř odklopeného víka. Před ním směšný černobílý čokl, vořech,
uliční směs a shluk tajuplných písmen. Maminka mě je naučila hláskovat teprve nedávno, ale rozluštil jsem je všechna: „His master´s voice...“ Naši už měli
dávno složeno a já pořád stál jako očarován a do nekonečna si opakoval to
nesrozumitelné zaklínadlo.
Na první noc se nepamatuji. Ale to ráno! V domě už vládl čilý ruch. Bosky jsem
běžel po vyšlapaných prknech lokálu ke včerejšímu objevu. Pod gramofonovým
stolkem ležel „His master´s voice“, živý, černobílý, chlupatý s vlhkým čumákem
a jiskřivými korálky očí. Jmenoval se Waldemar von Gasthaus a byl tady doma.
Vzápětí se nesměle pootevřely vchodové dveře a starý pan Niewelt, až
donedávna majitel „naší“ hospody i dílny a psův pán, s omluvným gestem

Sudetští Němci, potomci dávných
kolonizátorů, kteří přicházeli do Krkonoš
v několika vlnách již od první poloviny 13.
století z alpských zemí i ze Slezska, byli
z Československa hromadně vysídleni do
Německa po roce 1945. Největší transfer
obyvatelstva v našich dějinách, dobovou
terminologií nazvaný odsun, posvětilo
jednání čtyř vítězných mocností z druhé
světové války, USA, SSSR, Anglie a Francie
na konferenci v Postupimi.
Ve východních Krkonoších byl neorganizovaný „divoký odsun“ prvních poválečných měsíců nahrazen řízenou akcí
v lednu 1946. Ze sběrného střediska zbudovaného pro okres Trutnov v Mladých
Bukách, bylo během roku vypraveno celkem 25 transportů. Ze severovýchodních
Čech odjelo v řádných transportech kolem
85 000 osob. Z celé tehdejší ČSR víc než
dva a čtvrt milionu.
[Antonín Tichý]
Vysídlení většiny původního obyvatelstva prakticky ukončilo budní hospodaření, které začalo pozvolna zanikat již
kolem poloviny 19. století, kdy lidé hledali
obživu v rozvíjejícím se průmyslu a turistice. Mnoho ploch, které se už nikomu
nevyplatilo udržovat jako louky, zarostlo
znovu lesem, další neudržované louky
zpustly, zmizela hospodářská stavení (ba
i celé vesnice – jako například Sklenařovice
pod Rýchorami), z jiných se staly hotely
a rekreační zařízení.

Obec Sklenařovice pod Rýchorami měla
před válkou 220 obyvatel. Pohlednice
z 1. republiky a současný snímek.
[Pořídili žáci ZŠ Mladé Buky]
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zachrčel to své, později ještě mnohokrát opakované „Waldi, komm hier!“
A Walda poslušně šel. Ale vždycky se za pár minut vrátil.
Těch několik zbylých německých obyvatel ve vsi, kteří ještě čekali na vystěhování do Německa, chodilo pracovat na statek. Většinu dobytka přibrali
vojáci Rudé armády ke stádu, které hnali s sebou na východ jako válečnou
kořist. Pár zatoulaných jalovic a koní, čekajících na nové osídlence, někdo
krmit musel. Pan Niewelt už byl starý i dle mínění pana řídícího, šestadvacetiletého komisaře Revoluční gardy, tak mohl zůstat doma. Z chaloupky své
dcery, které se zatemnil rozum, když její muž padl v uniformě wehrmachtu
u Stalingradu, to měl do své bývalé dílny pěšinkou ve stráni sotva stovku kroků. Byl to mrzout a nemluva a kdo ví, co se mu honilo hlavou, když zpovzdálí
s Waldou v patách obcházel „werkštat“ svého otce i děda.
Zájezdní hospoda na malé vesnici mezi německým Trutnovem a českým
Dvorem Králové asi velké terno nebyla. Spolu s kolářskou dílnou to však
k živobytí stačilo. Nebýt té prokleté války! Vetřelec, co se docela zručně
oháněl pořízem u jeho ponku, ho však stále více zajímal. Ledy se prolomily,
když ten holobrádek přivezl tři skoro nové dřevoobráběcí stroje vyhlášené
značky Rojek–Častolovice. To byla jiná muzika než jeho vrzající celodřevěná
pásovka poháněná transmisí. Přes řemeslo se tak zvláštním způsobem sblížili.
Starý přicházel a vyhaslýma očima se pomalu loučil s každým ohmataným
hoblíkem a mladý ho nevyháněl. Nikdy nepadlo ani slovo. Jen vzácně, když se
na fréze objevil nový nástroj nebo se na soustruhu z březového špalku vyloupl
nezvyklý tvar kolové hlavy, procedil stařec do kuřácky zrezivělého kníru sotva
slyšitelné „gut“, „schön“ nebo „praktisch“. Stejně tomu rozuměl jen Walda.
Poslední Němci odjížděli do sběrného tábora v listopadu. Ten den přišel
pan Niewelt nezvykle brzo ráno. Nevím, proč se tehdy nikdo nesmál, ač byl
tak komicky vyšňořen. Pod božíhodovým kabátem měl ještě dvě saka a několik vest, na hlavě tři klobouky vmáčknuté do sebe a v náručí Waldu. Poprvé
promluvil zřetelnou, i když kostrbatou češtinou:
„Vemte si ho. U vás bude rád.“
Dodnes jsem mu za to vděčný. Jeho soukmenovci své domácí miláčky buď
utratili nebo nechali napospas osudu.
Walda se stal mým nerozlučným kamarádem v čase her a nezralých malin.
S naprostou samozřejmostí plnil mé české povely. Na „lehni“ dokázal být „nieder“ i „down“, na „přines“ aportoval do zemdlení opelichaný tenisák a ještě
se u toho šklebil těma svýma rošťáckýma očima. Hrál s námi fotbal, chytal
pstruhy, neomylně našel keřík největších borůvek a hbitě jej očesal rovnou do
huby. To já jsem mohl teprve, když jsem měl naplněný svůj džbánek s císařem pánem. Nebál se ani Dvořákovic krocana, což o sobě bez uzardění říci
nemohu. Jen před babou Hamplovou, na kterou jsme z bezpečné vzdálenosti
pokřikovali Hexa, měl respekt. Té se však báli všichni.
Nikdo nevěděl, kolik je mu let. Ale starý nikdy nebyl. Jen jednou večer
zalehl do svého pelíšku pod gramofonem a ráno už byl ve psím nebi. Zahrabal
jsem ho pod tújí u pomníku padlých z první světové války.
Pan Niewelt to štěstí spočinout v rodné hroudě neměl. Když jsem ho viděl
naposledy, stál mlčky na žebřiňáku mezi nesmyslnými ranci peřin a nejnutnějších svršků po boku své bláznivé dcery Marichen a několika dalších sousedů.
Vášně z prvních poválečných transportů už dávno vyprchaly, přesto se z hloučku přihlížejících osídlenců furiantsky oddělil jen můj táta a podal mu ruku.
Aniž by se domluvili, řekli si každý po svém nashledanou. Do klapotu kol se
zapíchlo jako vykřičník ještě Nieweltovo v této chvíli nepatřičně hlasité:
„My se vrátíme! Za rok, za dva...“
Už je to přes padesát let.

Krkonoše znovu osídlené
Po druhé světové válce se v Krkonoších
objevili noví obyvatelé. Původní němečtí
osadníci byli vysídleni, místo nich osídlili
severní stranu hor Poláci a jižní stranu
Češi. Pro Čechy byly Krkonoše chloubou
vlasti a nejvyššími horami Zemí Koruny
české a pozdějšího Československa. Část
Krkonoš byla trvale osídlena českým obyvatelstvem, a i ta místa Krkonoš, kde se
mluvilo převážně německy, znali Češi dobře jako výletníci.
Na polské straně tomu však bylo úplně
jinak: Do Krkonoš, podobně jako na celé
území připojené v té době k Polsku, se
přistěhovali obyvatelé z východních oblastí, odtržených od Polska a připojených
k Sovětskému svazu (dnes tato území
patří Ukrajině, Bělorusku a Litvě), a také
osadníci z přelidněných oblastí středního
Polska a z Karpat.
Krkonoše pro ně byly zcela neznámou
krajinou. Neznali její historii, na každém
kroku potkávali německé nápisy – jejich
významu nerozuměli, byla to pro ně jen
bolestná připomínka německé okupace.
Noví obyvatelé ničili vše, co připomínalo
život Němců v Dolním Slezsku. Vyměnili cedule s názvy obcí a ulic. Někde byly
dokonce i odstraněny nápisy na náhrobních kamenech, ničily se sbírky v knihovnách a archívech, byly zdevastovány stavební památky.
Mnoho nových obyvatel Krkonoš nikdy
nežilo v horách. Neznali život v horských
obcích, rolníci často hospodařili na zdejší
půdě tak, jak byli zvyklí z nížin – na svazích hor pěstovali rostliny, které patří
do úplně jiných klimatických podmínek.
Výnosy byly nevelké, půda se rychle vyčerpávala a často podlehla erozi.
[Jacek Potocki]
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TADEUSZ STEĆ –
LEGENDA POLSKÝCH KRKONOŠ
Jacek Potocki

K nejzajímavějším a nejznámějším obyvatelům Krkonoš patří Tadeusz Steć.
Usadil se zde krátce po skončení druhé světové války, putoval po Sudetech
a poznával svou novou vlast, shromažďoval staré německé mapy, knihy a průvodce, a záhy se stal nejlepším polským znalcem zdejšího kraje.
Na konci čtyřicátých let zorganizoval první kurs pro průvodce, kteří pak
začali po horách provázet turisty. Po několik desetiletí byste nenašli v Polsku
průvodce, který by nebyl jeho žákem. Sám Tadeusz Steć se stal neobvykle
populární postavou. Na počátku padesátých let začal sám psát průvodce, které byly základním pramenem informací pro nové turisty. Jedním z obtížných
úkolů, který stál před organizátory turistiky, bylo vyznačení turistických cest.
Před válkou byly cesty vyznačeny způsobem, který v Polsku nikdo neznal,
a protože na trhu nebyly žádné dostupné mapy, putování bylo obtížné.
Tadeusz Steć vypracoval síť cest v celých západních Sudetech až po
Walbrzych. V roce 1952 jako první v Polsku uspořádal školení o turistickém
značení a za pomoci jeho absolventů vytyčené trasy označil. V roce 1953,
kdy Polské turistické sdružení zorganizovalo slet turistů se zakončením ve
Wałbrzychu, trasy pokryly už všechna pásma polských Sudet.
V roce 1945, kdy se Dolní Slezsko po mnoha letech stalo součástí Polska,
vyvstal před novými obyvateli důležitý úkol – vytvořit polské názvy míst, hor
a řek. Kde to jen bylo možné, použily se staré slovanské názvy z dob před
německou kolonizací. Kde takové názvy chyběly, tvořila se nová polská jména.
Tadeusz Steć se postaral, aby pojmenování vycházelo z historie a tradic Slezska. Pomohla mu v tom dobrá orientace v historii, znalost němčiny a latiny,
takže mohl čerpat z beletrie i z dokumentů. I když měl jen středoškolské
vzdělání, stal se uznávaným partnerem dolnoslezských vědců a jeho publikace
jsou citovány ve vědeckých pojednáních.
Přestože byl známou osobností, zůstal Tadeusz Steć samotářem a neměl
moc přátel. Stranil se politiky, nikdy se neprosazoval. Odmítl vyznamenání za
zásluhy o rozvoj turistiky a regionu. Do jeho skromného soukromí v městě
Cieplice pronikl jen málokoho. Na jeho pohřeb na místním hřbitově v roce
1993 přišly desítky průvodců a místních znalců. Na symbolickém hřbitůvku
(Kociol Łomniczki) má pamětní desku s nápisem „Tadeusz Steć – průvodce
průvodců“.

Po 2. světové válce objevovali Krkonoše znovu i polští turisté. Přestože polská
turistika se kdysi v Krkonoších zrodila,
od druhé poloviny 19. století sem Poláci
přijížděli stále řidčeji. Vybírali si letoviska
v Karpatech, Tatrách a Beskydech. Do
Sudet (a do Krkonoš) Poláci raději nejezdili.
Když se po roce 1945 Krkonoše znovu
octly v Polsku, byli všichni zvědavi, jak
nové hory vypadají, co je v nich možné
spatřit, čím se liší od Tater a Beskyd.
Atraktivnost Krkonoš také zvýšilo dobré
turistické zázemí (různé hotely, penziony
a boudy). Velká část Polska zůstala po
válce zničena, a tak pro spoustu návštěvníků představovaly Krkonoše výlet do
„jiného světa“.
Prvním turistickým činovníkem, který
se po válce začal oblastí Sudet zabývat,
byl člen Polského tatranského sdružení,
Mieczysław Orłowicz. Jako jeden z mála
Poláků pobýval v Sudetech před druhou
světovou válkou. V roce 1946 zorganizoval pro skupinku turistů výlet do
– pro Poláky dosud neznámého – Dolního
Slezska. Po tomto výletu představil své
nápady na využití Sudet pro polské turisty a myšlenku vyznačení hlavní slezské
stezky (tato turistická trasa, vyznačená
a upravená o mnoho let později, nese
dnes jeho jméno).
[Texty přeložila Hana Kulichová]
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PROČ JOSEF ŠOUREK NERAD
JEZDIL LANOVKOU NA SNĚŽKU
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Pavel Klimeš

Stavbu lanovky na nejvyšší horu Čech provázela od počátku neférová jednání. Celou věc vymyslel ministerský rada Václav Nevrlý z ministerstva obchodu v roce 1947. Bez jednání s kompetentními orgány nechal vyměřit trasu
visuté lanovky od kapličky v Obřím dole přes Rudník k Obří boudě. Ze zdejší
mezistanice měla lanovka pokračovat po skalnatém úbočí na vrchol Sněžky.
Navržená trasa protínala nejcennější partie Krkonoš a již při vyměřování
bylo pokáceno mnoho stromů pro zaměřovací průzory. Schválení stavby připravili úředníci na jednání 19. května 1947. To se však stalo v nově osídlených
Krkonoších prvním velkým bojem ochránců přírody za jejich záchranu. Proti
návrhu stavby z ministerstva obchodu a dopravy podporované Místním
národním výborem v Peci pod Sněžkou stáli velmi zkušení přírodovědci jako
generální konzervátor ochrany přírody profesor Maximovič, univerzitní profesoři Karel Kavina a Odolen Kodym a místní konzervátoři a znalci Krkonoš
Jindřich Ambrož, Jaroslav Tykač a především Josef Šourek. Diskuse měla tak
bouřlivý průběh, že zástupce národního výboru V. Prokop vyhrožoval Josefu
Šourkovi vystěhováním z obce. Nakonec přírodovědce podpořili i zástupci lesní správy z Horního Maršova a Obří důl byl od stavby uchráněn.
Ovšem již za 50 dní se sešla jiná komise svolaná ministerstvem dopravy
a ta schválila lanovku z Pece na Růžovou horu. Konzervátory do komise nepozvali a lanovka byla velmi rychle postavena. Hned byl navržen druhý úsek
lanovky na vrchol Sněžky. Protože investoři věděli, jaký bude odpor proti
prokácení průseku klečovým pásmem a proti stavebnímu ruchu na vrcholu
Sněžky, zařídili se podle toho. Ministerstvo školství, pod které tehdy ochrana
přírody a krajiny spadala, dostalo pozvánku na klíčové jednání 16. června
1948, až dva dny po jeho konání. Lesní správa byla také zásadně proti stavbě,
ale osamocena v jednání neuspěla. Josef Šourek z Obřího dolu zoufale volal
o pomoc své pražské kolegy.
Ministerstvo školství se proti povolení stavby odvolalo, ale nové poměry v Československu po komunistickém puči nedovolily zjednat spravedlivé
řešení problému. Tak byl druhý úsek lanovky na nejvyšší horu Čech postaven
vlastně nelegálně. A nedivme se, že Josef Šourek ani další pracovníci ochrany
přírody nebyli na slavnostní zahájení provozu 10. listopadu 1949 pozváni.

To je jen jeden z mnoha často smutných
případů významného krkonošského přírodovědce Josefa Šourka. Veřejnosti málo
známý člověk dokázal během svého života
velkou statečnost. Po vystudování Vysoké
školy technické ve Vídni byl hned povolán
do bojů I. světové války. Od roku 1916
bojoval jako čs. legionář proti monarchii.
Po válce zůstal důstojníkem v armádě,
v letech 1920 až 1922 byl pobočníkem
prezidenta Masaryka.
Již od roku 1945 bydlel Šourek s rodinou v domku na začátku Obřího dolu.
Od té doby se plně věnoval botanice
a ochraně přírody. Mnoho let vedl marný
boj o ukončení nesmyslné hornické činnosti v Obřím dole. Při uranovém průzkumu
v letech 1951 až 1959 byly poškozeny cenné botanické lokality, které se nezacelily
dodnes. Josef Šourek odhalil, že geologické vzorky zdůvodňující pokračování těžby
byly podvrhem. Namísto nápravy mu horníci fyzicky vyhrožovali a přímo před ním
zastřelili jeho psa. 1. února 1959 vyšel ve
stranickém deníku Pochodeň ostrý, ale
nepodepsaný článek, který vedle politických výtek Šourka obvinil, že hájí zájmy
přírodní rezervace před zájmy národního
hospodářství a brání lidu využívat přírodní bohatství Krkonoš.
Následně byl odvolán z funkce okresního konzervátora. Také mu bylo, ke škodě
nás všech, zakázáno psát dál kroniku Pece
pod Sněžkou. Přitom třídílná kronika obce
z let 1947 až 1959 i s retrospektivním
obsahem je nejlepším dílem svého druhu
v Krkonoších.
Zemřel po srdečním záchvatu na podzim v roce 1969, když viděl v rezervaci
v Obřím dole rybáře elektrickým proudem
likvidovat zdejší populaci pstruhů. Dva
měsíce poté vyšla Šourkova jedinečná kniha „Květena Krkonoš“.

nnn
Další kolo „zápasů o lanovku“ nastalo v r. 1988, kdy byl na spadnutí záměr
výstavby nové lanovky a nové České boudy. Diskusi rozhýbal na tehdejší
dobu odvážný článek několika spisovatelů, po němž následovala celá řada
akcí a protestů. Přestavba se nakonec nerealizovala a stará lanovka zatím
slouží dál.

[Pavel Klimeš]
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HRANICE  –
JIZVA NA TVÁŘI KRAJINY
Jacek Potocki

Vydáteli se po modře značené hřebenové cestě od Slezského domu k Luční
boudě, určitě si všimnete širokého průseku, který se táhne rovnoběžně podél
cesty mezi porosty kosodřeviny.
Tento průsek je dobře vidět i z nejvyššího vrcholku Krkonoš – ze Sněžky.
Průsek byl vybudován v padesátých letech 20. století, aby vyznačoval, kudy
vede státní hranice.
Hranice se táhne po tomto hřebeni nepřetržitě od roku 1742, kdy pruský
král Friedrich II. odtrhl Slezsko od Zemí Koruny české. Až do roku 1945 však
tato hranice nebyla v krajině nijak patrná. Byla sice vyznačena hraničními mezníky, ale její překročení nebylo žádný problém. Není tedy divu, že v osmdesátých letech 19. století, kdy turistické spolky z obou stran Krkonoš budovaly
horské cesty, vedla po hřebeni jedna společná cesta pro turisty z obou zemí.
Jednou vedla po slezské straně, jednou po české a občas přímo po hranici.
Všechno se však změnilo po druhé světové válce. Tehdejší česká a polská
vláda sice oficiálně udržovaly přátelské vztahy, zato vztahy mezi obyčejnými
lidmi byly všelijak úředně zkomplikované. A hranice začala být střežena jako
nikdy předtím. V padesátých letech byla na polské straně vytyčena několik
metrů široká hraniční cesta. Tam, kde procházela přes porosty kosodřeviny,
bylo všechno vysekáno. A ještě to nestačilo – některé úseky cesty byly přeorány a uzavřeny tak, aby po každém, kdo přejde přes hranici, byly vidět
stopy. Jeden z takových úseků se nacházel na rovince pod Sněžkou. Uzavření
hraničního pásma trvalo mnoho let, během nichž tenká svrchní vrstva půdy
podlehla erozi a na povrchu se objevilo horninové podloží.

Na leckých snímcích je dobře vidět
vymezení hranice mezi Českou
republikou a Polskem.
[Z archívu KRNAP]
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Po roce 1956 se změnily předpisy a hraniční průsek byl ponechán svému
osudu. Příroda a horské živly začaly útočit. Do průseku se postupně začala
vracet vegetace, avšak návrat to byl velmi obtížný. Drsné klima, odnos půdy,
eroze – to vše způsobilo, že se rostliny prosazovaly pomalu a namáhavě. Boj
vegetace s větrem, sněhem a proudící vodou sledovali vědci, kteří zkoumali,
jak rostliny postupně obsazují svá původní stanoviště.
Jsou však místa, kde víc než 50 let nestačilo k tomu, aby se živá příroda vrátila na své původní místo. Z toho je vidět, jak snadno se do tváře krkonošské
přírody vyrývají jizvy, a jak obtížně se zahlazují.
[Přeložila Hana Kulichová]
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JAK JSEM SE STAL CHALUPÁŘEM
Pavel Pecina

Psal se rok 1948 a mně bylo necelých deset let. Auto otcova kolegy zastavilo na rovince za křížkem a moji rodiče a já jsme vystoupili s horou tašek,
krabic, konví, kbelíků a nářadí, abychom to vše přemístili do naší chalupy na
protější stráni. Byla polovice června, na nebi zpívali skřivani a louky, nepřehledné louky na stráních připomínající prérie z mayovek, se vlnily ve větru.
Vypadalo to, jakoby ve směru větru nepřetržitě utíkalo nedohledné stádo
oveček, jak se stébla trav s kvetoucími latami a klásky ohýbala a znovu napřimovala. Ten pohled, který je možno kdykoliv ve vhodnou dobu s vhodným
počasím opakovaně zažít, se stal pro mne navždy symbolem Albeřic a mého
dětství v Krkonoších, a když jsem občas „na dně“, vybavuji si ho v mysli jako
lék na všechna trápení.
Předcházelo tomu několik návštěv mých rodičů v důsledku náhody, kdy
příbuzná otcova kolegy, překladatelka a spisovatelka Žofie Pohorecká, nám
„přihrála“ bouračku, kterou zatím nikdo nechtěl. Nejlepší statky po Němcích
v Albeřicích zabralo Pastvinářské družstvo (a z nich už dnes žádný nestojí),
další chalupy připadly tehdejšímu Syndikátu spisovatelů; jen malý zlomek v té
době mohli získat lidé jiné profese.
Během zimy jezdila moje máma s paní Pohoreckou a s panem Heinrichem
Lammerem, jedním z příslušníků asi patnácti německých rodin, které se nacisticky neangažovaly a zůstaly zde i po odsunu, po dalších „bouračkách“ a sháněly zde s požehnáním národního výboru zbytky zařízení nutného k tomu, abychom v chalupě mohli bydlet. Pan Lammer to nakládal na saně tažené silným
rohatým turem, o kterém se dámy zprvu domnívaly, že to je vůl, než zjistily, že
má cosi jako vemeno, ale bez cecíků, a že by to mohl být býk, což pan Lammer
nakonec potvrdil. Nicméně býk byl ukázněný a hodný, pouze po vypřáhnutí
zvedl hlavu, nasál nozdrami vítr a odpádil přes údolí za skupinou krav.
Naše chalupa sloužila předtím k ustájení dobytka a všude byly vrstvy špinavé slámy, hnoje a střepů; místy byla vytrhaná podlaha, jak tam kdosi hledal
iluzorní ukryté poklady. Musela to být ohromná dřina, kterou máma investovala do toho, aby se už v létě v chalupě dalo bydlet. Ale to jsem si v té době
dokázal uvědomit jen ve velmi omezené míře. Celkovou atmosféru té doby,
která skličovala mé rodiče a jejich přátele, únorový komunistický puč a později
probíhající vlnu křivd, která postihla některé z našich sousedů a přátel přímo
v Albeřicích, jsem vlastně neregistroval téměř vůbec.
Tehdy už jsem se zajímal o entomologii a příroda a živočichové pro mne znamenali mnohem víc než pro ostatní vrstevníky. Ocitl jsem se tím pádem v ráji
plném zázraků a překvapení. Všude lezla a létala spousta hmyzu, který jsem
do té doby znal jen ze sbírek a z atlasů, lesy ve srovnání s krotkými plantážemi
na dřevo v místech, kam jsem dříve jezdil na prázdniny, vypadaly jako nekonečná tajga, a spousta zvířat nám chodila skoro až do chalupy. Doslova se to
týkalo různých střevlíkovitých brouků, kteří čas od času přebíhali po kamenech
zápraží a zářili přitom zelenozlatě, bronzově nebo modrofialově, a samozřejmě
hrabošů a rejsků. V bývalém chlévě a na půdě sídlila kočička s koťaty.
Když jsme poprvé vyrazili na delší výšlap do lesa, vrátili jsme se zpola svlečení a s plnými bundami a nohavicemi tepláků naplněnými hřiby a modráky.
Všude po lukách se pásly na kontryhelu černozelené housenky martináčků
habrových, které jsem choval a okouzleně zíral na to, jak se po posledním

Vzhledem k tomu, že jsem se o zoologii
zajímal od dětství, uchovávám v paměti
a zčásti i v písemných záznamech různé
zajímavosti a změny ve složení fauny,
které se týkají území dvou údolí severně
od Horního Maršova – Albeřic a Lysečin.
Zatímco středověké občinové uspořádání pozemků v Horních Albeřicích téměř
zaniklo zalesňovací mánií kolem roku
1955, v Dolních Lysečinách a Albeřicích
zůstalo zachováno doposud, a to včetně charakteristických šikmých cest do
strání od jednotlivých stavení k loukám,
někdejším polím a lesu, a kamenných
snosů u těchto cest.
Němečtí rolníci zde žili trvale a byli
samozásobitelé, horská políčka je uživila
(bez chemie, pesticidů a dotací); sklízeli
zde pšenici „fousku“, ječmen, žito, oves,
tuřín, brambory, slunečnici, hrách, směsky a len.
Syndikát spisovatelů osídlil po válce
svými členy většinu chalup v obou údolích
po vysídlení německých obyvatel (těch
zde zůstalo asi dvacet rodin, které neměly s fašismem nic společného). Chalupy
osídlené spisovateli, stejně jako „bouračky“, které zbyly pro ostatní zájemce, většinou dodnes stojí. Nejvýstavnější statky
zabralo Pastvinářské družstvo (později
státní statek); z nich mnohé zcela zpustly a byly zbourány včetně památkově
chráněného mlýna v Dolních Lysečinách.
Souhlasím s tím, že Krkonoše jsou
horstvo po staletí na většině své plochy
kultivované a hospodářsky využívané
a určitá harmonie, která tím vznikla, by
měla zůstat zachována. Spatřuji ji ale
hlavně v zachování proporcionality lesa
a nelesních enkláv v tradičním lukařském
a pasteveckém využívání těchto enkláv.
Využívání pozemků jako orné půdy, tak,
jak bylo běžné až do roku 1945 v Lysečinách a Albeřicích, je na svazích horských
údolí ekologicky přinejmenším sporné
a nedokážu litovat toho, že zaniklo.
Jako ekolog a zoolog spatřuji v sou-

63

svlékání měnily na zelené, černě kroužkované buřtíky s oranžovými štětinatými bradavkami. Každá přitom byla jiná, šířka a obrysy černých kroužků
podléhaly veliké individuální proměnlivosti a mně to umožňovalo nejen rozlišovat jednotlivé housenky, ale především si uvědomit, že i housenky jsou
nezaměnitelná individua.
Další druh hmyzu s ještě větší variabilitou, který jsem miloval, byla kobylka
Decticus verrucivorus, které se česky „nadává“ nevýstižným názvem kobylka
hnědá. Jsou to velká, až 5 cm dlouhá zvířata s mohutnými kusadly, kterými se
prý kdysi odstraňovaly bradavice (prostě kobylka se přidržela a – šmik – bradavice byla pryč). Od toho má i latinské druhové jméno, verrucivorus znamená
bradavicožravý. Tyto kobylky žily tenkrát velmi hojně všude po lukách a byly
jednobarevně hráškově zelené, mramorovaně hnědozelené až hnědošedé
a někdy i s nachovými plochami po stranách těla a hlavy. Vždy jsem jich několik choval doma; daly se tak ochočit, že bez bázně žraly na ruce rohlík nebo
ovoce a slunily se na mých prstech.
Za chalupou na kůlnách vzkvétala kolonie křižáků, které jsem pravidelně
krmil bzučivkami a obdivoval je stejně, jako jsem se jich a jejich perfektních
reakcí děsil, a denně se pár kroků za stavením ozýval chřástal polní, kterému
odpovídalo nejméně pět dalších v okolí. Senoseč, pastva jalovic na otavách
(tenkrát bez ohradníků a s nebezpečím návštěvy krav s nezbytnými důsledky
v podobě lívanců na zápraží a rozdupané zahrádky), bazénky u někdejšího
mlýna (dnes Vinoř a Liberta) plné pulců skokanů hnědých (ty jsem samozřejmě také choval až do proměny v žabičky a krmil denně sekanými žížalami), to
vše mne očarovávalo, naplňovalo téměř všechen můj prázdninový čas a zájem
a v neposlední řadě asi nevratně ovlivnilo můj budoucí život orientací na
přírodu a zvířata.
Přispěla k tomu ještě další okolnost. V jedné z chalup bydlela další členka
Syndikátu spisovatelů, paní Marie Tilschová–Úlehlová, autorka řady kuchařek

časném stavu krajiny v Lysečinách
a Albeřicích daleko víc kladů než záporů.
Tak mnohostranný nárůst dřevin rostoucích mimo les vytvořil jakousi parkovou krajinu s charakterem ekotonu. Tím
nesmírně vzrostla druhová pestrost živočichů (a určitě i rostlin). Nejnápadnější
je to v případě ptáků. Stouply populace ptáků typických pro ekotony lesních
okrajů a světlin, počínaje všudypřítomnou pěnkavou a konče kvíčalou, brhlíkem
a sedmihláskem hajním.
Většina chalup byla získána pro
rekreační účely a jejich majítelé, nadšeni
okolní přírodou, sázeli kolem nich místní
dřeviny, především náletové smrčky, břízky a modříny.
Cesty k lesu jsou také v daleko větší
míře obklopeny stromy a keři díky zákonné ochraně mimolesní zeleně v uplynulých
desetiletích. Předtím je majitel průběžně
kácel pro vlastní potřebu.
Zachování lukařství a pastvinářství na převážné většině pozemků zde
udrželo bohatou luční zvířenu hmyzu, pavoukovců a dalších bezobratlých.
Druhy jako chřástal polní a křepelka se
v posledních letech opět vracejí.

Albeřice: vrstevnicově uspořádané pruhy s odlišným složením vegetace
vypovídají o někdejší existenci políček. [Foto z archívu Pavla Peciny]
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a houbařský maniak, s manželem Milošem Úlehlou. U nich byl to léto na
návštěvě muž, který buď jak buď přitahoval pozornost. Byl štíhlý, skoro dvoumetrový, s plnovousem a hřívou prokvetlých vlasů, stále něco někde zkoumal
a naši známí říkali, že je „botanik“. Jak se později ukázalo, byl pochopitelně
také dobrý botanik, ale především to byl entomolog, specialista na brouky,
gymnaziální ředitel Jan Roubal. Náhodě, která nás (oba s entomologickými
smýkačkami) svedla dohromady na skalnaté stráni nad hospodou, vděčím za
to, že můj amatérský dětský entomologický zájem postupně přerostl ve studijní specializaci a životní náplň, podobně jako ochrana přírody, v níž se Jan
Roubal významně uplatňoval v Čechách i na Slovensku. Ředitel Roubal byl
mým učitelem a vzorem a zároveň moudrým a šlechetným přítelem až do
své smrti. Patřil k dnes už vyhynulému typu biologického polyhistora, který znal podrobně svoji skupinu živočichů a vedle toho nadprůměrně slušně
rostliny, houby, obratlovce, pavouky, šneky a samozřejmě základy evolučních
nauk a ekologie.
V pozdějších letech jsem poznával víc a víc z přírody Krkonoš a díky vedení
a přátelství ředitele Roubala to všechno vnímal v souvislostech, které jsme
si dnes zvykli označovat jako ekologické. Přibližně do roku 1970 (to už jsem
pracoval v ochraně přírody) byly stále Albeřice a Rýchory domovem vzácných
a ohrožených druhů; věděl jsem o dvou hnízdech jestřábů, kolem nichž se
vždy v létě ozývaly hlasy žadonících haluzníků, na Albeřickém hřbetu stále
ještě tokali na jaře tetřívci, louky zněly voláním chřástalů a křepelek a stráně
u Rýchor svítily bělostí sasanek narcisokvětých.
To vše později zaniklo, tak jako léta mého dětství a mládí, harmonii a diverzitu vystřídalo hynutí lesů dusících se imisemi a travičské plošné postřiky proti
obaleči modřínovému. Teprve v posledních letech se část zmizelého druhového bohatství opět pozvolna vrací. Chci věřit, že tyto pozitivní změny potrvají
a budou sílit, na rozdíl od zištných, hloupých a přimitivních zásahů člověka.

Zánik odvodňovacích a vodovodních
systémů způsobil, že voda se vrátila
tam, kde předtím byla, tedy do půdy
pramenišť, a to vedlo k rozmachu mokřadních společenstev. Vznikly tak rozsáhlé plochy vysokostébelných bylinných
mokřadních porostů, v nichž dominují
pcháč zelinný, tužebník jilmový, rdesno
hadí kořen.
Pokud jde o negativní zásahy do krajiny, největším zvěrstvem bylo zalesnění
Suchého dolu, které zlikvidovalo parkové
pastviny na severním svahu Rýchor. Unikátní porosty s chráněnými a ohroženými
druhy rostlin (např. sasanky narcisokvěté) a půvabná horská krajina tak byly
nahrazeny banální monokulturou hospodářského lesa.

[Vybráno z článků: Proměny kraje pod Rýchorami, Krkonoše č.6/1999,
a Proměny krajiny a zvířeny pod Rýchorami, Krkonoše č.7/1999]
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SVĚDKEM KATASTROFY
HORSKÝCH LESŮ

nnn

Pavel Klimeš

Kolem Modrokamenné boudy, stojící na úpatí Světlé hory, odjakživa rostly
závěsy vláknitých lišejníků rodu vousatec (Alectoria) a provazovka (Usnea).
Říkali jsme jim Krakonošovy vousy. Avšak najednou, jakoby mávnutím kouzelného proutku, tyto lišejníky zmizely a z Krakonoše byl rázem holobrádek...
Už si přesně nevzpomenu, kdy jsem ty „vousy“ viděl ve zdejších lesích naposled, ale určitě to bylo ještě před rokem 1970. Tenkrát asi málokdo tušil, že
jejich zmizení je předzvěstí blížící se katastrofy... Psal se rok 1970 a já jsem se
– coby žák základní školy – zúčastnil přednášky botanika Františka Procházky
o přírodě Krkonoš. Tehdy nám říkal tak šokující věci, že jsme jim nechtěli
ani věřit. Předvídal, že do deseti až patnácti let na krkonošských hřebenech
umřou lesy. Velice mě to pobouřilo, ale za několik let se ukázalo, že měl pravdu... Přesvědčil jsem se o tom na vlastní oči.
V roce 1977 jsem jako lesnický adjunkt pracoval na polesí Malá Úpa. Jednou
přinesli chlapi z lesa housenky, které žraly smrkové jehličí rostoucí na letorostech. 3 – 4 – 1 – počet nožek housenky jasně říkal, že jde o motýla, snad
obaleče modřínového. Ten se v Alpách živí modřínovým jehličím, ale u nás mu
zřejmě zachutnal smrk. Nebyli jsme si úplně jisti, vytáhli jsme atlas lesních
škůdců a potvrdili své podezření.
Zakrátko znali žravé housenky úplně všichni. V některých oblastech dokázaly spořádat mladé jehličí čtyři roky za sebou a tím snížily asimilační plochu
jehličí na necelou polovinu. Když jste vstoupili do lesa, bylo slyšet podivné
šustění, to padal trus housenek z korun stromů. Všude visela vlákna, po
kterých se housenky spouštěly dolů. Procházka lesem byla pak značně nepříjemná, protože se vlákna lepila na obličej. Kdyby byl les zdravý, housenky
by včas sezobali ptáci. Jenže v důsledku průmyslových exhalací měnících
se v kyselý déšť, uhnily staré suché stromy dřív, než si v nich ptáci stačili
vybudovat hnízda. Spousta ptáků se otrávila chemickým postřikem na housenky. To byl skutečný počátek katastrofy horských lesů, jejíž předzvěstí
bylo vymizení lišejníků z rodu Alectoria, které jsou citlivé na znečištění
ovzduší. Nemocné smrky, oslabené kyselými dešti a s polovinou jehličí ožranou housenkami, se už nedokázaly bránit dalšímu škůdci – kůrovci neboli
lýkožroutu smrkovému.
Potom vjely do lesů buldozery, lesní traktory a začalo mýcení Krkonoš,
které nemělo obdoby od 16. století. Nádherná místa, kudy jsem chodíval
po uzounkých stezičkách se zatajeným dechem a bál se promluvit nahlas, mi
mizela před očima. S hlubokou lítostí jsem viděl kácet stromy na Světlé hoře,
ve Smrčí, ve Lvím dole, na Dlouhém hřebenu, úbočí Modrého dolu, v Úpské
jámě a na dalších milovaných místech. A všechna tahle hrůza začala malou
housenkou určenou v kanceláři maloúpského polesí...
Teď, po dvaceti letech, jsem došel k novému poznání. Hrůza, která se
přehnala nad dříve nekonečnými krkonošskými porosty, přinesla jednu velmi
pozitivní věc. Lesníci dostali šanci změnit nepříznivé druhové složení lesa,
které zanechali jejich předchůdci v minulém století. Na místech bývalých
smrkových monokultur mohou vypěstovat odolný smíšený les. Určitě toho
využijí.

Rozvoj průmyslu v 50. a 60. letech 20.
století způsobil katastrofální znečištění
ovzduší. Krkonošské lesy doplatily především na spalování hnědého uhlí v tepelných elektrárnách v Polsku, Německu
a severních Čechách. V současnosti tvoří
např. toto „dovezené“ znečištění u oxidu
siřičitého asi 80% z celkového znečištění, zbylých 20% způsobují místní zdroje
v regionu. Vlivem spalování nekvalitního
hnědého uhlí s vysokým obsahem síry se
do ovzduší dostaly oxidy síry, které se
rozpouštějí ve vodě a mění na tzv. kyselý
déšť.
Tato kyselina poškozuje průduchy
v listech a jehličí a stromy pak nemohou pořádně dýchat. Kyselý déšť mění
i složení půdy a stromy z ní nemohou
odebírat potřebné živiny. Poškozovány
jsou hlavně porosty nad 900 m n. m.,
které zachycují nejvíc škodlivin, ale v různém stupni je dnes postižena většina
krkonošských lesů.
Prvním signálem takového znečištění
ovzduší bývá zmizení některých lišejníků, které k životu potřebují čistý vzduch.
Nemocný les není schopen se bránit biologickým škůdcům, jako byl v sedmdesátých letech obaleč modřínový a po něm
lýkožrout smrkový, zvaný kůrovec. Když
kůrovec vrtá chodbičku ve zdravém stromě, ten ho brzy zalije smůlou. Nemocný strom to nedokáže. Pak se objevují
obrovské plochy mrtvého lesa – známe je
také z Krušných a Jizerských hor. Avšak
zdá se, že se blýská na časy. Znečištění
ovzduší oxidem siřičitým se v posledních
letech snížilo díky odlučovačům na továrních komínech a ovšem také v důsledku
poklesu průmyslové výroby.
A les se znovu vysazuje... Poučením
však je, že není vhodné vysazovat jednotvárné lesy složené ze smrků dovezených
z Alp, jak to činili naši předkové. Pokud
to nadmořská výška umožňuje, měly by
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Vývoj průměrných ročních koncentrací oxidu siřičitého SO2 podle záznamů
stanice ČHMÚ na Rýchorách

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

– 19,00 μg.m–3
– 17,36		
– 14,77		
– 6,90		
– 5,50		
– 6,00		
– 4,90		
– 4,95		
– 5,30		

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

–
–
–
–
–
–
–
–
–

se objevit odolné lesy smíšené, a pokud
jde o smrky, největší naději na přežití
mají ty původní, krkonošské. V letech
1992–2000 podporovala obnovu lesů
nizozemská nadace FACE prostřednictvím Správy Krkonošského národního
parku. Poskytování finančních prostředků bylo vázáno na řadu podmínek – jako
např. na vysazování původních druhů,
používání šetrných technologií, snížení
počtu spárkaté zvěře, která poškozuje
mladé stromky, apod.

5,28 μg.m–3
6,26
4,63		
3,00		
2,90
2,50
3,20
2,60
2,60

Poškození smrku nastává při průměrné roční koncentraci 20 μg SO2 v jednom
metru krychlovém vzduchu.
[Zdroj údajů – viz seznam literatury]
Pozn.: Zdá se, že hrozba koncentrací oxidu siřičitého je snad zažehnána. Bohužel, v posledních letech dochází díky lidské činnosti k nárůstu emisí uhlovodíků,
oxidů dusíku a oxidu uhelnatého a  s tím souvisejícímu nárůstu koncentrací
tzv. přízemního ozónu. Přízemní ozón proniká do rostlin otevřenými průduchy
v listech nebo jehlicích a narušuje proces fotosyntézy. Velmi citlivé jsou na působení ozónu modříny, borovice a buky. Nepříznivý vliv má přízemní ozón i na
člověka, především na jeho dýchací ústrojí. V r. 2013 byla stanice na Rýchorách
zařazena do přehledu měřicích stanic ČR s nejvyššími denními
8hodinovými klouzavými průměrnými koncentracemi přízemního ozónu (nejvyšší hodnota 160,5 μg/m3 zde byla naměřena dne 4. 8. 2013). Imisní limit pro
ochranu zdraví pro osmihodinovou klouzavou průměrnou koncentraci ozónu je
120 μg/m3.
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CO SKRÝVÁ ALBEŘICKÁ JESKYNĚ?

nnn

Radko Tásler

„Asi to nepůjde, je to moc úzký.“
Vrací se Standa s hekáním zpátky.
„Musí to jít,“ rezolutně odporuji a chystám se na druhý pokus.
Lehám si do lepkavého jílu, dávám ruce před sebe, abych zmenšil průřez
ramen, pravou nohu zapírám do díry ve stropě a snažím se vsoukat do otvoru.
„Nejde to, viď,“ pošklebuje se kolega. Má pravdu. Místo je opravdu těsné
a plné drobných výstupků. Přilba, kombinéza a svetr musí dolů. Snažím se
jen tak ve spodním prádle. Průlez do neznáma zatím vítězí. Plni škrábanců se
vzdáváme a přemýšlíme o další taktice.
Tak nějak začaly první akce systematického průzkumu Albeřické jeskyně
v roce 1973. Úžinu se tenkrát podařilo překonat pomocí majzlíku, kladiva
a obyčejné rašple. Za úžinou byl systém plazivek a dómků s drobnou, ale
pestrobarevnou a živou krápníkovou výzdobou. První úspěch podnítil partu
nadšenců k založení speleologického kroužku a další objevy na sebe nenechaly dlouho čekat. Následovalo horní patro Albeřické jeskyně, Krakonošova jeskyně a další.
Mnohokrát v minulosti jeskyňáři svítili do modrozelené hloubky podzemního jezírka v Albeřické jeskyni a přemýšleli, co počít. Na čerpání vody nebyla
technika ani peníze a nejjednodušší a nejméně nákladný se začal rýsovat
potápěčský průzkum. První pokus skončil neúspěchem, protože potápěč
neměl s průzkumem zatopených podzemních prostor žádné zkušenosti.
Uplynulo opět pár let a Česká speleologická společnost vycvičila své vlastní potápěče, kteří nejen že jsou vybaveni speciální technikou pro extrémně
náročné podzemní ponory, ale jsou velmi dobrými jeskyňáři. První pokus byl
učiněn u Závěrového jezírka na konci jeskyně a druhý na dně široké Mramorové propasti.

Albeřická jeskyně je nejdelší jeskyní
KRNAP s prostorami v délce asi 250 m.
Je vyvinuta v pruhu metamorfovaných
vápenců – mramorů rýchorského krystalinika. V zimě slouží jako zimoviště netopýrů – nejčastěji se v ní vyskytuje netopýr
vodní (Myotis daubentoni), netopýr velký
(Myotis myotis) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Vchod byl objeven
při těžbě kamene asi v roce 1887, ale jeskyně nebyla podrobně prozkoumána. Od
roku 1968 byla systematickým průzkumem zdokumentována čtyři patra.
[R. Tásler]

Hlava vrápence malého (Rhinolophus
hipposideros) s podkovovitými útvary
v nosních partiích; na vedlejší stránce je
vrápenec v typické poloze při spánku
[J. Pelikán a kol., 1979]
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Ukázalo se, že křišťálově čistá voda se rychle zakalí zvířeným jílem usazeným na stěnách a při cestě do hloubky vidí před sebe jenom první potápěč.
Druhý musí následovat svého kolegu v neprůhledné vodě jen po hmatu. Cesta
zpět bude možná jen podle vodící šňůry, kterou budou potápěči za sebou
odmotávat a vyvazovat na různé výstupky. Bez ní by byl návrat na hladinu
nemožný. První, s napětím očekávané potápěčské sondy též odhalily, a to
bylo nejdůležitější, že jezera jsou pod hladinou značně komplikovaná. Kluci
už měli zkušenosti z minula, že sestup musí být rychlý a že nesmí dosednout
na dno, aby nezvířili ohromné množství kalu.
Zdánlivě celistvou skalní stěnu se daří proplavat malým okýnkem a za ním
se otvírá labyrint nízkých širokých prostor. Světlo ozařuje bílé stěny, od stropu visí pohádkové útvary korodované tisíciletým působením vody a do všech
stran se rozbíhají chodby vedoucí kamsi do tmy. Sem nevkročila lidská noha,
potápěči jsou první, kdo porušují věčné ticho podvodní jeskyně.
Hloubkoměr ukazuje –17 m a hodinky neúprosně hlásí, že je čas k návratu.
Zaměřit pár azimutů a nahoru. Ruka sleduje vodící šňůru, viditelnost je již
díky kalu nulová. Ale šňůra najednou vede do úzké pukliny, protáhnout se
nelze. Tady mělo být někde okno k hladině! Teď zachovat pevné nervy, po
šňůře se zacvaklou karabinkou vycouvat zpět a šmátrat okolo sebe rukama.
Druhý pokus, opět neprůlezná úžina. Tep na stočtyřiceti, mozek pracuje na
plné obrátky. Vodící šňůra jasně říká, že cesta musí být správná. Ale kudy,
když není vidět ani na vlastní ruce? Až na třetí pokus se daří šťastně proplout
oknem a vynořit se na hladině podzemního jezera. Na více než rok albeřická
podzemní voda osiřela, ale nezapomnělo se. Nad náčrty a plány se rozvíjely
různé fantastické teorie, doplňovaly geologické znalosti a hlavně se připra-

Albeřice
Krajina u hranic
a saně s jedním koníkem
Namáhavý dech se krátí v kopci
je třeba sesednout
a ulehčit mu v závějích
abychom dojeli
Neznáme nikoho z těch
kteří jezdívali před námi
Však žije-li ještě vzpomínka na ně
a chodívá tu po okolních cestách
musíme se i my rozpomenout
na čtveřici stop
a skřípot postrojů
na slunce vzdálené
jak sklánělo se k obzoru
a barvu mělo jako měďák –
– ten penízek věčně chybějící
Je mocné kouzlo vody
tekoucí pramínkem na dřevěný žlab
i kouzlo oken
hledících k severnímu obzoru
My ale nejsme ani dost pokorní
ani dost věrní
abychom tu mohli žít
Světlo jejich lampy
bývalo tak čisté
že smělo zářívat i nad hněvem
i nad láskou
i nad dechem dvojích úst
za zimních nocí
O to světlo nás bude míň
a náš stesk pravdivější
až odtud odejdeme
[Eliška Pilařová]

69

vovalo na období, až voda klesne na minimum. Koncem ledna se hladina
podzemního jezera ustálila na vodoměrce u čísla – 250 cm, tedy o 2,5 m níže
než je běžným průměrem a dále klesat nehodlala. Odstartovala se dosud
největší akce v historii krkonošského potápění.
Je únorová sobota a z oblohy se neustále sypou velké bílé vločky. V Albeřicích před restaurací se kupí neoprény, přilby, transportní pytle, láhve se
vzduchem, ploutve, speciální akumulátory a spousta jiných věcí. Tentokrát již
každý ví, co ho čeká, a do výzbroje navíc přibyla silná halogenová světla na
prosvícení zkalené vody. Z obou podzemních jezírek byl pod vodou prozkoumán labyrint zatopených chodeb, ale spojení se nikdy nepodařilo prokázat.
Z několikaletého pozorování oscilace vodní hladiny jsme věděli, že jezírka
fungují jako spojené nádoby a že propojení musí být. Ale kde?
Rozhodli jsme se všechno vsadit na jednu kartu. Potápěč se protáhne
úžinou v koncovém jezírku, kde pochopitelně zvíří kal. Ale nevrátí se jako
obvykle a nebude čekat, až se kal usadí. Poplave „naslepo“, potáhne za sebou
vodící šňůru a pokusí se někde v labyrintu narazit na vodící šňůru taženou
z jezírka v Mramorové propasti a tudy vyplavat. Pokud se to nepovede, vrátí
se po své vodící šňůře a přes úzké místo mu pomůže záložní potápěč.
Volba padá na Jirku a jeho světlo rychle mizí v modrozelené hlubině. Jde
sám, ale záložní potápěč je připraven zasáhnout. My ostatní se přesouváme
na dno Mramorové propasti, kde by se měl Jirka po dvaceti minutách vynořit,
pokud se mu ovšem podaří nalézt spojení.
Zhasínáme světla a čekáme v naprosté tmě. Jen na okamžik někdo krátce
posvítí na hodinky. Snažíme se zachytit i nepatrné záblesky světla kdesi hluboko ve vodě. Marně. Je to nekonečné. Po deseti minutách jsme jako na trní
a po patnácti narůstá nervozita. Již nesedíme v úplné tmě a Vláďa tlumeným
světlem sleduje běh vteřinové ručičky. Po osmnácti minutách nasazuje masku
a kontroluje automatiku. Za dvě minuty bude muset Jirkovi na pomoc.
Jirka ví, že má k proplavání dvacet minut a vzduch téměř na dvojnásobek.
Ví také, že dohodnutý čas musí dodržet. Nám je zase jasné, že v sedmistupňové vodě se nebude chtít zbytečně dlouho zdržovat a že čas se bude snažit
zkrátit na minimum. Proto se nás před vypršením určeného času zmocňuje
neklid. Navzájem se sice ujišťujeme, že zbývá ještě minuta, ale není to moc
platné.
Počítáme vteřiny, Vláďa je připraven skočit do vody, třetí potápěč se chystá
do pohotovosti. Přesně 10 sekund před vypršením limitu se kdesi ve vodě
mihne odlesk světla a vzápětí vystoupí roj bublin. Jak v dobrodružném filmu.
Potom už vidíme září zdvojených reflektorů, jak z hloubky 19 metrů prosvěcují modrozelenou vodu. Jirka už nespěchá. Musí prodělat dekompresi a chápe,
že díky světlu a bublinám o něm víme. Pozvolna se vodou vznáší k hladině
a obdivuje bizarní tvary mramorové propasti. Obdivujeme s ním, vždyť poprvé
někdo plave propastí vzhůru ve vodě bez zvířeného kalu.
Průstup ze Závěrového jezírka na konci Albeřické jeskyně do Mramorové
propasti se podařil, ale průzkum nekončí. Zatopené chodby v hloubce 17–19
metrů vedou severním směrem někam k Polsku. Ve vzdálenosti 60 metrů od
místa zanoření jsou však závaly, které nepůjdou potápěčsky zdolat. A tak
se opět vracíme k myšlence ohromnou masu vody vyčerpat. Peníze na tak
náročnou akci zatím nejsou a jedno z tajemstvích krkonošského krasu zůstává
zatím nevyřešeno...
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V HORNÍM MARŠOVĚ
SE MI NARODILA KNÍŽKA
Marie Kubátová

Nepřišla jsem do Maršova jako spisovatelka, ale jako lékárenský krajánek, půjčený z větší vrchlabské lékárny menší lékárně v Maršově na dočasný
zástup. Byla to krásná každodenní cesta ze západních Krkonoš do východních,
od Špindlerova Mlýna přes Hofmanovy boudy a Janské Lázně k Peci pod
Sněžkou, cesta půvabná přírodním koridorem, který podle roční doby přecházel ze zeleně do běli a měnil svou tvář.
Čas v kleci autobusu nebyl mrtvý, byl to klid k přemýšlení.
Nejsem spisovatel profesí, jsem magistra farmacie a v tom útržku dne,
který zbývá, píšu knížky. Prožívám v nich znovu prožitý už den, do krajiny snů
a přání za mnou přicházejí postavy z reality a dožadují se každý nějaké
své pravdy. Neboť napsaná knížka je spisovatelův sen o něčem, co si vypřadl
i vypřál ze všeho, co převiděl. A Maršov mi byl terénem, kam prostřít svůj
sen o té profesi, jakou mi přidělil osud. Takhle jsem své setkání s Maršovem
prožívala:
Magistra vystoupí z autobusu a shledává, že tahle štace je správná ztracená
varta. Mohlo by tu být místo pro rozehrání prvních zklamání, přijde-li člověk

Z výtvarného doprovodu „Lékárnické
trilogie“ [vyd. 1990]
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s čerstvým diplomem do terénu. Jsem tu vůbec v českých Krkonoších? Vždyt
spíš než kerkonošsky by se tu domluvil s německým turistou německy, s dělnicemi místní textilky polsky, s dělníky na pile i v jazyce Romů. Možná i latinsky,
patří-li skupinka řádových sester v autobusové čekárně k našim pacientům.
A kde tady mají lékárnu?
Od Dolního Maršova přes Maršov 2, 3 a 4 do Horního Maršova se táhne
obec údolím Úpy jako téma na sto jarních kilometrů. Přicházíš-li z rovin, člověče, bude ti v téhle obci scházet klubíčko, kde by se k sobě navinuly škola
s poštou a všemi krámy. Dá-li se v Maršově mluvit o centru, pak jsou centrem Maršova dva mosty jak rozpažené paže, jeden ukazuje k plicní léčebně
a druhý k domovu dětí bez domova. Šňůra aut i autobusů, napěchovaných
batohy, lyžemi i lidmi, dokládá, že se v Maršově nevystupuje a nepřebývá, ale
že se ujíždí dál k Peci. Hledám rynk nebo roh, lékárny přece bývají na rohu
nebo rynku.
Maršovská lékárna nebyla na rohu ani na rynku, byla součástí Domu zdraví,
pod jednou střechou v pospolitosti s ordinací praktického lékaře, s ordinací
pediatra, zubní lékařky i se sanitními vozy, které tu slouží tomu koutku země,
kde už je za zády jen Sněžka. Takže „ztracená varta“ v maršovské lékárně
nebude klasická ztracená varta: ve spojení se zdravotním střediskem je součástí zdravotní péče a maršovského lékárníka nečeká osud strážce majáku, ale
spoluhráče v týmu.
Do mého snu o lékárnické praxi v terénu hor vstupují tváře: sestra Tonička tu kmotříčkuje jako dětská sestra, stála u kolébek dětí z Temného Dolu,
Albeřic, Malé Úpy i z Lysečin a Pomezních Bud. S paní doktorkou Jezberovou
jsme měly k sobě blízko přes chodbu. Z tisíce rozhovorů, vedených nad kupičkou receptů, jak to žádá nezbytí kontaktů lékárníka s lékařem, si skládám
portrét horské „obvoďačky“. Ta kupka receptů zrcadlí teritorium zdravotní
služby pod Sněžkou: jsou tu horské boudy, napěchované rekreanty, i ztracené
varty, kde dožívají starci, shluky rodinných domků, kde plyne život ze dne
na den, i chalupy, ožívající jen o víkendu. Kolikrát za službu v tomto terénu,
tak rozmanitém a nesourodě zabydleném, musí lékařka přelaďovat řeč, vždyť
lékař nevstupuje jen do příbytku, vstupuje do lidského příběhu, vstupuje
tam v krizové chvíli, kdy se příběh namolil, zadrhl o něco zlého a ona je tu
i s pohotovostním kufříkem, aby pomohla vrátit tok příběhu do bezpečných
břehů. Musí v krátké chvíli a mnohdy i v mezní situaci pochopit, rozhodnout,
zorganizovat, musí umět říct, no tak, člověče, věřte mi…

Horní Maršov – základní škola, sídlo
Střediska ekologické výchovy SEVER
[foto T. Pigula, SEVER]
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Neboť oč je tu závěj hlubší a hora vyšší, zima mrazivější a lidská úzkost
intenzivnější, o to víc jistoty musí mít slovo lékařovo. Do obrazu rodící se
knížky se promítá laskavá tvář dětské lékařky doktorky Pavelkové, sestry Lídy.
Tváře pracovníků Horské služby. I pes, čekající na děti u školy, aby dovedl
prvňáčky domů…
V Maršově se mi nenarodila knížka. Narůstal mi tam však a ustálil se etický
půdorys, na kterém vyrostla moje „Lékárnická trilogie“. Myslím, že se má dvojí
životní kolej nekříží, ale jde souběžně. Vždyť půdorys zdravotní péče a spisovatelská práce je týž: lékárník i lékař, sestra i spisovatel se pohybují po úzkém
rozhraní mezi bolestí a nadějí.
Ráda se vracím do Maršova nejen vzpomínat na své krajánkovské časy.
I když čas pokročil o čtvrt století a Maršov prošel proměnami, něco tu nalézám stále trvalého: ono vědomí pospolitého života v nelehkém terénu a snahu chránit život ve všech jeho podobách, ať v bezpečí dětí v nové a krásné
škole, či v práci ekologů pro uchování živé přírody a pro uchování vědomí
v lidech, jak jsme vším bytím v tu zelenou přírodu vklíněni. Proto jsem byla
štastný autor, kterému na půdě maršovské školy křtil „Krakonošovské pohádky“ Krakonoš vodou z rýchorské studánky. Neboť v pohádkovém království
Krakonošově je čistá voda nad šampaňské, tak jako je sůl nad zlato. A lidi na
to přijdou...
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RÝCHORY OČIMA FOTOGRAFA

nnn

Jiří Havel

Ačkoliv jsem celé své mládí prožil na úpatí Krkonoš, o Rýchorách jsem dlouho neměl ani ponětí. Schovávaly se totiž „za rohem“, nebyly od nás (z Horní
Branné) vidět, zakrývala je oblá silueta Černé hory.
Až jsem se jednou dozvěděl, že kdesi u Babí hnízdí černí čápi. Tehdy to byla
ještě větší vzácnost než dnes, a já se právě začal pokoušet o své první snímky
přírody. Podařilo se mi telefonicky vypátrat lesníka, který o čápech věděl,
a ten mne k nim dovedl. Hnízdo měli na starém buku v horní části Březového
potoka. Fotografování to bylo dosti dobrodružné a nepříliš úspěšné, ale začalo tak mé sbližování s Rýchorami.
Kus nad „čapí“ strání les končil a ocitl jsem se na rozlehlé horské louce. Na
ní se krčilo několik chalup, ale jedno stavení mezi nimi vynikalo. Bylo výstavné, zděné a ještě poměrně dobře zachovalé: Rýchorský dvůr… Začátkem
padesátých let již opuštěný, po jeho obyvatelích zbylo jen trochu harampádí
a pár rudých pivoněk před okny. A louka okolo, plná rozmanitých květin, které
jsem tehdy ještě moc neznal. Jen si vzpomínám na žluté a fialové vstavače
nahoře u lesa, až dvoumetrová květenství lilie zlatohlavé a žlutou záplavu
nikoliv pampelišek, ale jestřábníků.
Bohužel, zanedlouho byla louka zalesněna smrkovou monokulturou, všechno vzácné kvítí vyhynulo a z Rýchorského dvora zbylo jen pár kamenů, které
byste ve smrkovém houští už jen těžko hledali.

Sněžka z Rýchor
[foto Jiří Havel]
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Koniklec bílý (Pulsatilla alba)
[foto Jiří Havel]

Další vzácnost, která mě na Rýchory přilákala, byla lilie cibulkonosná. Poslal
mě ji vyfotit známý krkonošský botanik pan plukovník Šourek. Na zahrádce
před domem v Peci měl lilií hodně a krásně mu tam kvetly, potřebovali jsme
však jejich záběry z volné přírody.
Lilie cibulkonosná se od běžnější lilie zlatohlavé liší barvou i tvarem. Kvete
sytě oranžově, květ má obrácen vzhůru, takže se podobá zlatému kalichu.
Našel jsem ji a vyfotografoval celkem bez problémů na tehdy ještě nezalesněné stráni Suchého dolu. Od té doby jsem si snad ani jeden rok nenechal
tu nádheru ujít.
Stanoviště lilií však postupně zarůstal les, vytrácely se. Nakonec jich jen
pár živořilo na louce u Rýchorského kříže. Poslední ránu jim zasadila stavba
ohrady pro skotský náhorní skot. Proč musí být tento dobytek chován právě
na nejkrásnější louce Rýchor s jedinečným panoramatem – to nepochopím.
Přitom nedaleko jsou celé hektary luk, které leží ladem a zarůstají plevelem.
Čím víc jsem Rýchory poznával, tím víc pro mne znamenaly. Už to nebyli
jen černí čápi nebo lilie, ale celé „zahrady“ vzácných a podivuhodných rostlin.
Sasanky narcisokvěté, hořce tolitovité, starčky potoční, pryskyřníky platanolisté… Na líčení jejich půvabů tady není místo, tak alespoň některé vyjmenovávám.
Ten nejkrásnější zážitek na mne však ještě čekal. Rýchorský prales. Ačkoliv
mu jeho ctitelé, k nimž patří především fotografové, nijak jinak neřeknou, na
mapě byste ho hledali pod tímto názvem marně. Správně se jmenuje Dvorský
les. Asi podle nedalekého, dnes již bývalého, Rýchorského dvora.
Rýchorský prales je jedním z mála zbytků původního krkonošského lesa.
Převládají v něm buky, ztepilým štíhlým stromům z nižších poloh se však
vůbec nepodobají. Staré kmeny, porostlé lišejníky a mechy, se plazí po zemi
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jako tlustí zelení hadi, z přítmí lesa vykukují všelijací skřítkové a divná strašidla, člověk má co dělat, aby si uvědomil, že to jsou jen pahýly chátrajících
stromů. Nebo vás zaujmou zvláštní pokroucené zprohýbané tvary a vy se
nemůžete zbavit dojmu, že jste je už někde viděli… Velmi se totiž podobají
sochám Matyáše Brauna z nedalekého Kuksu.
Tuto scenérii mají na svědomí silné větry, vydatné deště, námrazy na podzim a spousty sněhu v zimě. Extrémní počasí, které tady, na vrcholu Rýchor
ve výši okolo tisíce metrů, převládá.
Na jaře bledule jarní netrpělivě čekají, až sleze sníh, aby honem honem
vykvetly. Také kýchavice se už nemohou dočkat a raší často ze sněhu. Léto
rozhodí po pralese zelené koberce šťavelů a pstročků, celé nebe bílých hvězdiček sedmikvítků či mařinky vonné. Podzim – to je čas rozličných hub a zlatého
listí, zima odívá prales do stříbrného filigránu jíní a sněhových krajek. Ze všech
těch proměn mám však nejraději mlhu, která nechá zmizet změť pozadí, dá
vyniknout bizardním tvarům v popředí, vytvoří působivou vzdušnou perspektivu, vyčaruje atmosféru obzvlášť tajemnou. A fotogenickou.
A tak se pro mne Rýchory z neznámého koutu kdesi na východě Krkonoš
proměnily v krajinu nejbližší. A to ve smyslu přeneseném i doslova. Právě
teď, kdy píšu tyto řádky, se na Rýchory dívám ze svého trutnovského bydliště
oknem od psacího stolu. Tak dlouho jsem za nimi putoval, až se staly součástí
mého domova…

Rýchorský prales
[foto Jiří Havel]
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SEMÍNKA BUDOUCNOSTI

nnn

Jiří Kulich

Pojďte s námi ještě jednou – než obrátíte poslední list a zavřete knížku –
projít ten kraj. Náš pohled doposud směřoval hlavně do krkonošské minulosti
a často sledoval příběhy o tom, jak se postupně z krajiny vytrácela křehká
rovnováha. Otočme se teď o sto osmdesát stupňů: Pojďme hledat semínka
budoucnosti – příběhy, které teprve začínají a u kterých ještě často neznáme
konec – a pojďme v nich hledat naději na obnovení rovnováhy.
Možná se vkrádá pochybnost, zda není takové předpovídání udržitelné budoucnosti jen snílkovstvím, iluzí, vzdušným zámkem? Je vůbec ještě možné,
aby v této krajině mohli lidé spokojeně žít, pracovat, podnikat a zároveň, aby
se neztrácelo její přírodní i historické bohatství?
Při listování předchozími vydáními Krkonošské čítanky z let 1999 a 2008
nacházím pro pochybovače určitou odpověď: Sám s překvapením zjišťuji, že
dnes vnímám jako samozřejmost mnohé z toho, co jsme před deseti, patnácti
lety (můžeme to ovšem také říci jinak: „na konci minulého století“, „na přelomu tisíciletí“) popisovali jako pouhé přání a nejistou budoucnost. Ne všechno
se změnilo k lepšímu, ale přesto jsou změny zřetelným dokladem toho, že záleží hlavně na nás, kdo v Krkonoších bydlíme, pracujeme či “jen” odpočíváme.
Tyto řádky potřetí aktualizujeme na konci roku 2014. A až je budete číst,
bude zase už o nějaký “pátek” více – tak vyzkoušejte naši „hru na budoucnost”
také – povedlo se zase něco dalšího z toho, co jsme Krkonoším přáli?
Na pomyslnou obhlídku budoucnosti východních Krkonoš se s námi můžete
vydat třeba z Horního Maršova se školní třídou či skupinou hostů, kteří týden
cotýden už 20 let přijíždějí do našeho střediska ekologické výchovy SEVER. Za
dobu, která byla při prvním i druhém vydání čítanky ještě budoucností a dnes
je za námi, přibyl k jejich potěše i poučení “DOTEK – Dům obnovy tradic,
ekologie a kultury” – na barokní faře, na níž bylo do r. 2002 doslova pusto
a prázdno. Citlivá rekonstrukce památkově chráněného objektu na ekologicky
šetrný dům byla dokončena v roce 2013. Jeho nedílnou součástí a malou
atrakcí je stádo koz, které ke Krkonoším po staletí patřily, ale v druhé polovině 20. století se tu staly téměř nezvěstným druhem. Na okolní pozemky je
znovu přivedl před pár lety odkudsi zpod Žebráku a Točníku správce fary a zemědělec, který vyměnil poklidné zákoutí nad Maršovem za ruch velkoměsta.
Tehdy patřil i se svým mlékařením a sýrařením k nemnoha „průkopníkům“,
dnes už se to v Krkonoších kozami a ovcemi jen hemží a i těch zpracovatelů
mléka přibývá. K tomu v letech 2013 a 2014 přibyla u fary obnovená zahrada a sad a s produkty odtud i jiných místních zdrojů se můžete „na vlastní
oči (i další smysly)“ setkat v menu farské kuchyně, která vaří „místně, bio –
a férově“ účastníkům akcí i dalším objednaným zájemcům. Navíc je v areálu
dětský koutek (na pískovišti si tu místo bezejmenného hradu můžete z kostek
postavit třeba kapli svatého Vavřince), návštěvnické centrum, obchůdek s největším sortimentem krkonošských originálních produktů, prohlídkový okruh
po faře a sousedním renesančním kostele, nabídka zážitkových stezek po
okolí i nová zeleně značená turistická trasa. Budoucí vizí je – po obnově historické památky a tradičního hospodářství – ještě doplnit do areálu střediska
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ekologické výchovy SEVER nový nízkoenergetický dům. K prožití pestrého
týdne nabitého zážitky a zkušenostmi na SEVERu děti ani dospělí nepotřebují moc peněz ani televizní signál. Spíše schopnost spolupracovat, všímat si
věcí okolo sebe, ochotu udělat něco užitečného. Je posilujícím zjištěním, že
většina z nich v sobě tyto vlastnosti má – jen je třeba je občas objevit pod
nánosem převzatých vzorů a vzorců chování.
Vyrazit dál můžeme třeba směrem na Pec pod Sněžkou. V roce 1999 jsme
ještě psali, že alternativou k nejrychlejší variantě – jízdě autem – jsou kromě pěší procházky (třeba sto let fungující Eminou cestou) trochu přeplněné
a čoudící, ale stále četné autobusové spoje a těšili jsme se, že se snad jednou
dočkáme i autobusů na zemní plyn. Budoucnost je tady, dnes patří autobusy
na zemní plyn k vcelku běžné součásti flotily Krkonošských dopravců a spoje
jsou naštěstí stále četné, nově je doplnily například i letní cyklobusy. Protažení kolejové dopravy (železnice, vlakotramvaje či tramvaje) až do Pece zůstává
zatím nadále snem části našich předků i dnešních romantiků, ale kdo ví... Však
ještě před pár lety bylo stejným vzdušným zámkem obnovení železničního
spojení z Trutnova do Polska a zarezlé koleje ztrácející se v terénu i na polské
straně nebudily žádnou naději a hle, od roku 2008 znovu jezdí spoje mezi
Trutnovem, Lubawkou, Kamiennou a Jelení Górou. Zatím jen od května do
srpna a jen v sobotu, neděli a ve svátek, ale buďme trpěliví.
Při hledání semínek budoucnosti můžeme při cestě od Maršova do Pece jen
těžko minout „Veselý výlet“. Už sám název (a o to více obsah) tohoto informačního střediska a galerie napovídá, že při rekreaci a turistice, za níž dnes
lidé do Krkonoš převážně přijíždějí (a jež převážně živí místní obyvatele), je
spíše než cena vašeho lyžařského vybavení, značka auta či počet hvězdiček
hotelu, důležitý prožitek. Tedy to, abyste si po skončené štrapáci mohli, třeba
i s trochou nadsázky, říci: „To byl ale veselý výlet...“. „Veselé výlety“ můžeme
na naší trase potkat vlastně dva – v Temném dole za Maršovem je sídlem
galerie starý krkonošský dům, v Peci pod Sněžkou vyrostla tradiční tesařskou
technologií stavba moderní. Lidé kolem „Veselého výletu“ jsou spolu s občanským sdružením Hradní společnost Aichelburg iniciátory obnovy řady míst,
která se po desítkách let pustnutí stala opět lákavým cílem pro turisty a zároveň příspěvkem do potřebné mozaiky šetrné turistiky. Při naší cestě Maršovem a Temným dolem do Pece je několik ukázek takových alternativ k rozsáhlým novostavbám a areálům, které v horách v posledním půlstoletí vyrůstají
v úporné snaze nalákat zákazníky, zatímco vedle nich pustnou přinejmenším
stejně lákavé staré cesty, louky, stavení, kapličky i kostelíky. Pokud dáme před
bazény, fitness – a wellness – centry přednost pohorkám a tomu, co jinde než
tady určitě najít nelze, můžeme si díky „Aichelburským“ nadšencům projít
například vycházkovou trasu Aichelburg. Trmácení po rušné a prašné silnici
na Pec nám na začátku Temného dolu nahradí příjemná procházka křížovou
cestou obnovenou v roce 2001 – podél zastavení s moderními obrazy výtvarníka Aleše Lammera nás dovede k opravené kapličce Svaté Anny („zázračná“
studánka je jen o pár desítek metrů výš a rozptýlená stavení osady Stará hora

79

DOSLOV
přímo před námi). Když od kapličky seběhneme zpět do Temného dolu a přetrpíme kousek cesty po silnici, na níž jen menšina z početných řidičů dodržuje
předepsanou padesátku, můžeme přívalu aut uniknout odbočkou na opačný
svah údolí a dojít k romantickému hrádku Aichelburg. Nestačí-li vám posezení
ve venkovních částech a pěkná vyhlídka a chcete-li se dostat i dovnitř, klíče
se půjčují ve Veselém výletu. Tamtéž si půjčíte i klíče od samoobslužného
minimuzea Vápenka v sousedním Albeřickém údolí.
Sluší se ještě dodat, že největší podíl manuální práce na obnově všech těchto zajímavostí odvedli v minulých letech „maršovští indiáni“ – mladí lidé, kteří
z různých důvodů „utíkají civilizaci“ a v předchozích letech si navykli sjíždět
se sem na letní sezónu za prací, hlavní stan rozbili a na čas osídlili Skleněnou
louku, nenápadná lesní zákoutí i maršovskou faru. Mnozí místní obyvatelé
jejich způsob života přijímali s rozpaky i s nevolí, ale kromě toho, že za nimi
zůstal nezpochybnitelný kus práce, jejich soužití s místními bylo školou vzájemné tolerance a tedy i dalším semínkem budoucnosti.
Z Aichelburgu se nabízí pokračování na Valšovky – zde působila do roku
2008 Horská farma Sosna. I toto místo jsme před pár lety popisovali jako jedno
ze semínek budoucnosti. Její majitel, jeden z mála krkonošských zemědělců,
dokázal téměř zázrak – uživit se řadu let zde v horských podmínkách a při
současné situaci zemědělství chovem stádečka šesti krav! Recept na zázrak byl
zdánlivě jednoduchý: nabídnout v záplavě rychlých občerstvení místo tradiční
klobásy s hořčicí nebo moderních párků v rohlíku a hamburgerů něco neobvyklejšího (a zdravějšího) – farmářovu pochoutku (chléb s tvarohem vám zavoněl
stejně líbezně jako princezně solimánské), medvědí mléko (jen pro zletilé!),
domácí jogurt... Přes věhlas a úspěšnost majitelé tuhle svou náročnou misi
skončili, jejich příklad se však vryl do paměti lidí i krajiny a následovníků, kteří
se snaží oživit místní krkonošskou a podkrkonošskou drobnou produkci, přibývá. Přibylo bud a restaurací, kde vám nabídnou potraviny místní nebo v bio
kvalitě nebo aspoň vlastní pivo, rohlík či koláč. Jednou z nich je v posledních letech Lesní bouda s nabídkou bio kozích a jehněčích a jiných místních specialit.
Novým fenoménem a úspěšně začínajícím příběhem se staly originální krkonošské produkty – spektrum takto označených výrobků se neustále rozšiřuje
a dnes sahá od mléka, sýra a jogurtů přes medovinu, pivo, kávu, kancelářské
a školní potřeby, nábytek, ručně šité hračky až po tradiční sklářskou výrobu,
keramiku, textil z ovčí vlny či šperky).
Na stejný typ nabídky sází stále více provozovatelů – ve Velké Úpě přibylo
u chalupy č.p.53 třeba přírodní luční hřiště – tzv. „Louka smyslů“, v Malé Úpě se
při putování „Pohádkovou stezkou“ za krkonošskými pohádkami Marie Kubátové můžete občerstvit v zařízeních zaměřených na rodinnou turistiku (nabízejí
tu „ubytování přátelské dětem“), setkat s domácími zvířaty, užít zážitkových
programů či využít pěkná dětská hřiště a herny – jako např. na chatě Permoník.
Že by se z těchto zárodků stal již za pár let většinový trend v krkonošské turistice – namísto dnes dominujících bobových drah, akvaparků a rušných skiareálů?
Na rozcestí – doslova i symbolicky – je Pec pod Sněžkou. Tahle nejbohatší
obec východních Krkonoš, město s pěti sty obyvateli, ale desítkami milionů
investic, doposud řešila, jak se vyrovnat s obrovským zájmem investorů a developerů i s lákavými představami, co vše a kde všude je možno budovat.
K jednomu z největších “lákadel”patřil fenomén, který horami doslova proletěl
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– před dvaceti lety jsme jej vůbec neznali, před deseti vrcholil a dnes je evidentně na ústupu – jde o komplexy apartmánových bytů. Bytů, které nemají
trvalé obyvatele a jejichž příležitostní hosté své okolí ani moc nepotřebují,
protože vše potřebné mají uvnitř bytu či s sebou v autě. Tyhle komplexy, měřeno nedávnou poptávkou, by při vstřícnosti místních dokázaly tehdy zaplnit
(nebo vyprázdnit?) celé centrum Pece, stejně jako atraktivní lokality v dalších krkonošských obcích. Dnes boom „apartmánů“ pominul, po většinu času
prázdné byty však v centru (nejen Pece) zůstaly. A přichází i další otazníky,
jak rozvíjet místní ekonomiku, zatím až příliš orientovanou na jeden turistický produkt – sjezdové lyžování, což může být rizikové třeba kvůli změnám
nároků návštěvníků nebo změnám klimatickým. Držme proto nejen Peci, ale
i dalším obcím pěsti, ať i ji můžeme za dalších deset let při tomhle těžkém
rozhodování zařadit k příkladům udržitelných řešení.
Při výletu do východních Krkonoš těžko vynechat Sněžku. Můžeme si
vybrat mezi pěší cestou Obřím dolem a jízdou lanovkou obnovenou v roce
2014 (její obnova a zároveň omezení na maximálně 250 osob přesunutých
za hodinu bez námahy z civilizace do divočiny je dlouze a těžce vyjednaným
kompromisem mezi ochranou přírody a šancí provozovatelů na lepší příjmy
z turistického pohodlí). Dáme-li přednost pěší chůzi před atrakcí, budeme
odměněni nejkrásnějšími výhledy i procházkou po cestě citlivě, ale fortelně
opravené v roce 1998 (po desítkách let vítězství betonu, asfaltu a spalovacích
motorů se zase dostala ke slovu téměř zapomenutá zručnost budovatelů Eminy, Růženiny či Slezské cesty, kteří je stavěli ne na pětiletku, ale na staletí).
Futuristickou dominantou Sněžky se stala v našem mezičase mezi budoucí
minulostí a minulou budoucností Anežka – nová poštovna.
Odvážná stavba v extrémních podmínkách nechává málokoho lhostejným
a prošla vzrušenými debatami architektů, ochránců přírody, médií, místních
obyvatel i české veřejnosti, investora, projektantů i dodavatele. Přesto (nebo
právě proto) i ji zařazujeme k semínkům budoucnosti – z unikátního prostředí
konečně zmizely trosky staré České boudy, Anežka je pokorná přinejmenším
ve své dočasnosti a z uvažování o Sněžce díky dohodě nad její realizací snad
definitivně zmizely nápady na rozsáhlou výstavbu nových trvalých objektů.
Při pěší cestě od Sněžky po česko-polské hranici na Pomezní boudy a dále
si uvědomíme, že k již vzešlým semínkům budoucnosti jistě patřily i postupně
vybojovávané možnosti překročit tuhle umělou čáru, dělící jedny hory na dvě
často izolované části. Před pár lety jsme radostně vítali jako novinku přechody
u bývalé Obří boudy pod Sněžkou, na Sovím sedle u Jelenky a na Pomezních
Boudách a od budoucnosti jsme si slibovali, že nás zbaví novým přechodem
komplikované okliky třeba při návštěvě polského Domu tří kultur PARADA,
ležícího jen půl hodinky pěší chůze přes kopec od českých Albeřic, těsně
u českých hranic v polském Niedamirowě. Až od roku 2003 už obyvatelé
Parady mohli legálně a bez problémů zaskočit na pivo do Albeřic nebo na
autobus z Maršova do Prahy a od roku 2007 díky vstupu do Schengenského
prostoru už může hranici přejít kdokoli kdekoli. Po celou tu dobu stále platí,
že zastavení na Paradě stojí za to – porozumíte si tu, ať už je vaší mateřštinou
čeština, polština či němčina a budete mít možná štěstí, že se nachomýtnete
k divadelnímu představení, koncertu nebo na vypalování keramiky v přírodní peci. I kdyby se tu náhodou zrovna nic výjimečného nedělo, stojí za to
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prohlédnout si stavbu a areál, které jsou vlastně jedním velkým uměleckým
dílem. Kromě toho je dům obnoven tradičními technologiemi jako je hliněný
výmaz či omítka s mléčným kasienem a vybaven solárními kolektory, které tu
instalovali nadšenci z českých Bílých Karpat. Solární kolektory, kotle na biomasu a tepelná čerpadla dnes již nejsou výjimkou ani v desítkách objektů na
opačné straně hraničního hřebene – ty tam jsou časy, kdy jsme uváděli jeden,
dva první příklady jejich využití. Povodí Úpy se na vhodných místech znovuzaplnilo i malými vodními elektrárnami, na Úpě od pramenů po Trutnov jich
najdeme dvacítku, té nejstarší mezi sedmi hornomaršovskými táhne na stovku
(kulaté výročí bude slavit v roce 2019), ale dvouciferná výročí už může slavit
i mnohá novější, třeba ta postavená kousek od maršovské základní školy.
Na trase – už zase na české straně – máme další místo, které je milovníkovi
tohoto kraje zatěžko minout – vrcholek Rýchor. Snad nikde jinde v Krkonoších nezůstala turistika, která se zdá být požehnáním i prokletím Krkonoš,
tak blízká své původní podobě. Rýchory zatím zůstaly uchráněny provozu
motorových vozidel i davů špatně vybavených návštěvníků, kteří, unikajíce na
chvíli před městem, vláčí sebou polovinu toho, před čím prchají. Potomci žacléřských havířů i novousedlíci v podhůří dál nesou tradici nedělních výletů na
vrcholek, stejně jako jej oživují jarní přechody Klubu českých turistů i návštěvy hostů ze vzdálenějších míst, kteří neváhají vzít na mladobucké železniční
zastávce či na svobodském nádraží na záda batoh (a v zimě si nasadit běžky)
a vyšlápnout si těch šest, sedm kilometrů. Snad právě pro jistou odlehlost
byla a jsou místa kolem Rýchorské květnice přímo zásobárnou semínek budoucnosti. Můžeme vydat svědectví, že k nim určitě patřil chovatel tetřevů

Bývalá fara v Horním Maršově - dnes
DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie
a kultury. Vlevo stav v roce 2008, vpravo
opravená fara v celé svojí kráse (2014).
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Gustav Hofmann, který zasvětil značnou část svého života pokusu o záchranu
tohoto původního symbolu východních Krkonoš (toto semínko bohužel nevzešlo a tetřev – zatím? – patří ke krkonošské minulosti, zato se nebe nad
Rýchorami překvapivě zaplnilo siluetami černých čápů a noční ticho chrčivým
voláním chřástalů z okolních luk). Po dlouhá léta k nim patřil třeba rekreant
z Prahy, sedmdesátník, který ač je veselý společník a žádný samotář, v sedmdesátce trávil zimy i léta na Sněžných domcích, pět kilometrů od nejbližší
obce, dokázal se na dlouhý čas obejít bez elektřiny, dopravních prostředků
(s výjimkou vlastních nohou a běžek) a dalších výdobytků civilizace, která ve
jménu turistického pohodlí a vyšších výdělků zničila nejeden pěkný koutek...
Stal se pro nás příkladem moderní šetrné turistiky – která se snaží co nejméně
zasahovat do podoby místa a zachovat v něm to, čeho si lidé z měst obvykle
váží – čisté prostředí, klid, pohodu... A patří k nim i další chalupáři, přetřídění
obtížnou dostupností svých chalup, kteří se věnují nejen svým nemovitostem,
ale vytvářejí jak v Albeřicích, tak na Rýchorách novou pospolitost – snaží se
o oživení svého trojúdolí či jedné z nejvýše položených zdejších horských
usedlostí a dokážou při tom vyhlédnout dál než na práh své chalupy a vedou
(někdy vzrušené) diskuse, kam se bude jejich údolí vyvíjet. Aktuálně je předmětem takové vzrušené debaty na Rýchorách umístění a pojetí rozhledny na
místě bývalé Maxovy boudy. Cesty všech „místních“ i hostí se křižují právě
tady – mezi bývalou Maxovkou a boudou Rýchorskou, která se na sklonku
sedmdesátých let díky prozíravosti a podnikavosti tehdejšího ředitele Správy
Krkonošského národního parku stala na více než 30 let nejen výspou ochrany přírody, ale také8 místem, kde se „semínka budoucnosti“ měla pěstovat
přímo soustředěně – vzdělávacím střediskem. Na jejím historickém významu
pro vzdělávání o přírodě nic nemění ani to, že od roku 2013 vzdělávací akce
z Rýchorské boudy téměř vymizely a štafetu vzdělávání v krkonošské přírodě
a vzdělávání pro budoucnost dnes nesou jiní.
Přejme Rýchorám, aby navzdory proměně osadníků i účelu objektů, svárům
o výstavby i změnám v okolí zůstaly i v budoucnu příkladem a baštou měkké,

Současnost a budoucnost (nejen) Krkonoš
spočívá v nalezení možností a mezí pro
rozumný – tedy dlouhodobě udržitelný
– rozvoj regionu (nebo lépe: udržitelný
způsob života v regionu). Mnohde byly
tyto meze překročeny – v minulosti např.
těžbou lesa v 16.–17. st., dnes koncentracemi SO2 a NOx v ovzduší, množstvím
motorových vozidel či návštěvníků v mnoha místech Krkonoš, produkcí odpadů...
To, že došlo k překročení mezí (či „únosné
kapacity prostředí“) dokládají nevratné
ztráty (vyhynutí řady původních živočichů)
i rány, které se budou hojit přinejmenším
desítky let (zničené lesní porosty). Přesto
přibývá příkladů rozvoje, který ctí dvě jednoduchá pravidla:
– Nelze čerpat přírodní zdroje větší
rychlostí, než jakou se stačí obnovovat
nebo nahrazovat.
– Prevence je lepší než řešení následků.
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udržitelné turistiky – turistiky pěší, běžkařské, vzdělávací, cílem poklidných
výletů a doteků s divočinou.
Na křižovatce na Rýchorách máme na výběr několik směrů, kam pokračovat: Sestoupit třeba na žacléřskou stranu a hledat, zda vhodný typ turistiky
může oživit původně hornické město, zajistit zaměstnání a pečovat o krajinu.
Na svou velikost, odlehlost a sudetskou historii je Žacléř místem lidí překvapivě činorodých. Prvním semínkem v tomto směru byl asi vznik městského muzea, které daleko předstihuje obvyklou úroveň místních vlastivědných muzeí –
zdařile zde spojili svépomocné shromáždění exponátů z půd a sklepů místních
usedlíků s profesionálním uspořádáním takto vzniklých sbírek a s nápaditými
příležitostnými výstavami. Dalším hybatelem jsou místní občanské iniciativy,
kvalitní „ZUŠka“ a místní škola, která Žacléř oživuje četnými projekty, třeba
geologickou expozicí a naučnou stezkou.
Nebo se můžeme vydat směrem k Mladým Bukům přes opuštěné, zapomenuté, trochu tajemné, před sedmdesáti lety vysídlené, ale ve své nostalgii
půvabné Sklenařovice. Zde potěší úsilí o opětovnou údržbu luk a o zemědělské
hospodaření v krajině – v posledních třech letech se tu setkávají snahy Správy
KRNAP, zemědělců z okolí, střediska SEVER, brigádníků z řad Brontosaurů
i individuální pokusy osídlit – tak jako kdysi první osadníci – místo, které od
roku 1945 kolonizovala příroda. Do přemýšlení o budoucnosti se vkrádaly v minulých letech tu a tam i naděje na trvalé zabydlení Sklenařovic nikoli chatami
či apartmány, ale usedlostmi nových hospodářů. K zárodku sklenařovického
znovuzrození patří i záchrana několika stavebních památek obnovených nadšenci – pět set let starého kamenného mostu, o něco mladší strážní kaple
či památníku obětem první světové války. O pár kilometrů dál na této trase
jsou již Mladé Buky, jejichž obyvatele jsme v roce 1999 chválili, že na rozdíl
od sousedů začali s lepším nakládáním s odpady – kontejnery na papír, sklo
a plasty byly tehdy mezi okolními obcemi opravdovou výjimkou a zdálo se, že
i na konci 20. století si změny životního stylu musí někdy nelehce klestit cestu
proti proudu Úpy do obcí výše v horách. Dnes tyto rozdíly patří minulosti,
stejně jako nehezká mladobucká skládka, již mnoho let zrekultivovaná. I tak
zbývají pro budoucnost v krkonošských obcích odpadové příběhy k dokončení:
Největší výzvou je asi objemný rostlinný a jiný“biodpad” z ošetřené obecní
zeleně, posekaných hřišť, ze zahrádek a domácností, který zdaleka nekončí tak,
jak by měl. Systém separace odpadů, včetně zpětného odběru elektroodpadů
či nebezpečných odpadů je vytvořen, ale zdaleka ne všichni místní obyvatelé
jej využívají a největší výzvou je předcházení vzniku odpadů již na začátku
spotřebitelské cesty – třeba to, jak bude v malých prodejnách i v supermarketech dostupná nabídka výrobků, jejichž předností je nejen láce, ale i životnost,
vratnost a znovuvyužitelnost.
Anebo můžeme zamířit přes zachovalý ostrůvek květnaté louky s poetickým názvem Sluneční stráň do Svobody nad Úpou, která se stala podhorským
dopravním uzlem – podařilo se uchovat svého času téměř odepsanou železnici, provázat ji s poměrně četnými autobusovými spoji a nabídnout tak místním
i návštěvníkům vcelku pohodlnou, spolehlivou a k přírodě šetrnou dopravu.
V tzv. integrovaném regionálním dopravním systému je ještě leccos na zlepšování – žádoucí budoucností je ještě promyšlenější systém vzájemného provázání vlakových a autobusových spojů tak, aby téměř v jednu chvíli nejezdilo
na páteřní trase z Trutnova do Svobody několik poloprázdných spojů, zatímco
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dál na Pomezní Boudy vás zavezou v neděli jen 3 spoje za den a jen o 2 spoje
je to lepší ve všední den, ale po šesté se sem hromadnou dopravou nedostanete. Také do rušné Pece pod Sněžkou je nabídka spojení omezená – zejména
o víkendových večerech a „mimo sezónu“. I tady se však už něco z toho, co
jsme si před lety přáli změnilo – ve všední dny přibyl večerní spoj, kterým se
dostanete do hor z trutnovského kina či divadla a pro místní také možnost
koupit si jednu jízdenku až do cílového místa bez ohledu na kombinaci přestupů mezi autobusy a vlakem.
Naši pomyslnou cestu můžeme zakončit v Janských Lázních, z nichž se
stalo kulturní centrum východních Krkonoš především díky osvícenému vedení místního kina s kvalitním repertoárem nejen filmovým. Je to o to záslužnější, že v okolních obcích byla nerentabilní kina pozavírána a koncertů
či divadelních představení je jako šafránu. O budovy, které by mohly být důstojnými kulturními stánky (či jinak sloužit veřejnosti), přitom v okolí není
nouze – na své využití čekají např. chátrající Pietteho vila ve Svobodě nad
Úpou, maršovský a žacléřský zámek či řada objektů průmyslové architektury – bývalé textilky a papírny ... V Černém Dole si absenci trvalých prostor
pro kulturní a společenský život vynahrazují alespoň příležitostným – např.
„vánočním“ – stanem, a v Horním Maršově se krokem k lepšímu kulturnímu
zázemí stává komplex renesančního kostela, který jako budoucí společenský
a obřadní prostor převzala odvážně obec, a již zmíněné fary,v níž SEVER
kromě vzdělávacích programů pořádá také dílny tradičních řemesel, přednášky, výstavy či koncerty. Hory se naplňují děním navazujícím na dávnější kořeny – jako je Maršovská či Maloúpská pouť, pospolitosti hasičů či
sportovců v jednotlivých obcích, následovník Marschendorfer Musikverein
pěvecký spolek Berthold, ale rozkvétají i tradice zcela nově zakládané – Den
Země (*1994), festival DOTEKY (*2003), maršovské „otevřené muzeum“
(*2011) či albeřická Místa paměti (*2012).
Zabýváme-li se krkonošskou budoucností, musíme zmínit ještě jednu věc,
která se v Krkonoších změnila od prvního vydání čítanky: Krkonoše mají nově
svou “ústavu”! V letech 2006 až 2007 vzniklo prohlášení ke krkonošské budoucnosti „VIZE KRKONOŠE 2050” s výstižným podtitulem „Přátelství lidí
a hor“, které popisuje nejdůležitější zásady směřování ke krkonošské budoucnosti. Věc je to průlomová nejen myšlenkami, ale hlavně tím, že ji společně
připravil Svazek měst a obcí Krkonoš a Rada Krkonošského národního parku
a že se s k němu připojily jednotlivé krkonošské obce i další zájemci. Pesimisté
mohou namítat, že od obecných proklamací je daleko ke skutečným změnám,
ale krkonošská ústava žije a několik příkladů uvedených na předchozích řádcích dokládá, že od slov není k praktickým činům daleko.
A co z toho všeho plyne? Především naděje, že v mnoha případech už
měníme své chování a využíváme postupy, které jsou k prostředí šetrnější –
potřebují méně materiálu a méně energie, působí méně znečištění, využívají
obnovitelné zdroje – jako je voda, vítr, slunce...
Budeme-li ještě chvíli přemýšlet, určitě najdeme řadu dalších „semínek“,
která jsou už pro budoucnost zaseta. Je na čase obrátit na další, nepopsaný
list. Jestli vás naše čtení o lidech a přírodě ve východních Krkonoších aspoň
trochu inspirovalo, zkuste obohatit další stránky o vývoji vztahu člověka a krajiny i vy. Krajina před vámi leží jako otevřená kniha...
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VIZE KRKONOŠE 2050

„PŘÁTELSTVÍ LIDÍ A HOR"

nnn

Prohlášení ke krkonošské budoucnosti

Preambule
My, lidé, kteří žijeme, pracujeme a přijíždíme trávit svůj volný čas v Krkonoších, známe mimořádnou hodnotu našich hor. Necítíme se být jejich soupeři
a nechceme s nimi ani prohrávat, ani nad nimi vítězit. Cítíme úctu k přírodnímu bohatství a lidmi vytvořenému dědictví a hodláme navázat na tradici těch
našich předků - dřívějších obyvatel i návštěvníků Krkonoš, kteří dokázali žít
s horami v harmonii, přátelské toleranci a partnerství.
Toto bohatství chceme předat našim potomkům. Budeme proto žít a působit tak, aby byla v polovině 21. století naplněna naše vize budoucích Krkonoš,
symbolicky vyjádřená slovy „Přátelství lidí a hor". Zavazujeme sebe i své volené zástupce na všech úrovních a vyzýváme orgány českého a polského státu
i Evropské unie, abychom společně respektovali následující pravidla, ustavující
vztahy mezi lidmi v Krkonoších a mezi lidmi a horskou přírodou.
Hlava první | Obecné zásady
1. Chceme svobodně žít, tvořit a podnikat a úspěšně rozvíjet své lidské možnosti. Nedopustíme však, abychom tak činili na úkor jiných lidí nebo na
úkor přírody a krajiny.
2. Požadujeme, aby rozvojové aktivity v území byly srozumitelné, koordinované a aby ve svém souhrnu směřovaly k naplnění naší vize přátelského
vztahu mezi člověkem a přírodou.
3. Vyžadujeme otevřené a kontrolovatelné rozhodování o veřejné správě území. Upřednostňujeme veřejnou dohodu před jakýmikoliv formami násilného
prosazování a odmítáme zákulisní rozhodování, které vytváří předpoklady
pro korupci a ubližuje důvěře mezi lidmi.
4. Podporujeme spolupráci mezi sousedy. Platnost našich zásad nekončí na
žádných hranicích, ani na hranicích států. Ty jsou umělou čarou nakreslenou
do tváře milióny let starého pohoří, která nám nesmí bránit ani ve sdílení
zkušeností mezi Poláky a Čechy, ani ve společné péči o náš horský domov.
Hlava druhá | Život v Krkonoších
1. Podporujeme samosprávné rozhodování. Usilujeme o takové určení
pravomocí jednotlivých stupňů veřejné správy a toků veřejných financí,
aby samosprávy ani občané nebyli zbytečně omezováni v rozhodování
o místních věcech a současně byly ochráněny veřejné zájmy přesahující
místní hranice.
2. Podporujeme dialog a toleranci. Budeme usilovat o to, aby se Krkonoše
staly vzorovým územím pro vzájemné poznávání, dialog a spolupráci lidí
různé národnosti, vzdělání, věku, názorů a zájmů.
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3. Podporujeme úctu k hodnotám. Budeme usilovat o zachování hodnotných
tradic a  lokálních zvláštností, které jsou dědictvím z minulosti, a o jejich
obohacování o nově vznikající tradice a specifika. Budeme podporovat
vzdělání a tvořivost lidí.
4. Žijeme v souladu s přírodou. Podporujeme úctu k životu ve všech jeho
formách, udržujeme hustotu osídlení i svou činnost v udržitelných mezích
a usilujeme o zdravé prostředí k životu.
Hlava třetí | Podnikání v Krkonoších
1. Podnikání musí být užitečné. V Krkonoších podporujeme podnikatelské
záměry, které nejsou určeny jenom pro tvorbu zisku investorů a majitelů
firem, ale poskytují zároveň užitek a neškodí ostatním lidem nebo horám.
2. Podnikání musí být efektivní. Vytvářením vhodných podmínek budeme
usměrňovat a koordinovat podnikání tak, aby byl diferencovaně a harmonicky využit přírodní i lidský potenciál celého území a zvláštnosti jeho
různých částí.
3. Podnikání musí být stabilní. Budeme podporovat aktivity, které nevyčerpávají zdroje v území, neochuzují jeho bohatství a rozmanitost, ale naopak
tyto zdroje a toto bohatství rozvíjejí.
4. Podnikání musí být přátelské vůči přírodě. Připustíme pouze takové aktivity, které neohrožují procesy zajišťující stabilitu horské přírody a nenarušují
charakteristický ráz krkonošské krajiny.
Závěrečná výzva
Pověřujeme své zastupitele, poslance a senátory, aby plnili závazky a pravidla uvedená v tomto prohlášení. Žádáme všechny odpovědné správní orgány,
aby vypracovávaly, uplatňovaly a rozvíjely strategická, taktická i operativní
opatření, která povedou k uplatnění těchto zásad v každodenním životě lidí
v Krkonoších. Požadujeme, aby přitom postupovali podle principů rozvedených v Příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto prohlášení.
Vyzýváme všechny krkonošské rodáky a obyvatele, krkonošské obce a podniky a jejich sdružení, neziskové organizace, školy, instituce a další subjekty,
které mají vztah k lidem a přírodě Krkonoš, aby vyjádřením souhlasu podpořili
naši společnou vizi a zavázali se k respektování zásad obsažených v tomto
prohlášení.
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GEOLOGICKÁ MINULOST
A HISTORIE KRKONOŠSKÉ KRAINY

nnn

PLEISTOCÉN | starší kvartér
poslední ledová doba
(= pozdní würm)

Po ústupu zalednění zůstává krajina
typu chladné severské stepi – bezlesé tundry, v chráněných polohách
s porosty břízy, borovice a vrby.

– 8 300 let př. n. l.
HOLOCÉN | mladší kvartér
Preboreál

Tundra a lesotundra, březové a borové lesy. Vrba ustupuje, v nižších polohách se šíří líska, jilm, případně dub.

– 7 600 let př. n. l.
Boreál

S oteplováním klimatu pronikají borolískové porosty do hor.

Atlantik

Teplo a vlhko, šíří se lesy s dubem, jilmem a lípou, objevuje se smrk a buk;
horní hranice lesa leží výše než dnes.
Na hřebenech vznikají rašeliniště.

Epiatlantik

Ve smíšených lesích vzniká typická
výšková stupňovitost.

Subboreál

Složení lesů a výšková stupňovitost se
blíží dnešnímu stavu.

Subatlantik

Horské lesy dosahují stadia současné
výškové stupňovitosti; člověk je zatím
neovlivňuje.

– 6 000 let př. n. l.

– 4 000 let př. n. l.

– 1 300 let př. n. l.

– 700 let př. n. l.
0 – počátek n. l.
700 n. l.
Subrecent (geolog. období
předcházející současnost)
Počátek historické éry
(tzv. doba knížecí)

Začátek soustavného pronikání lidí
do hor (nejprve asi jen jednotlivých
lovců), příroda však zůstává téměř
beze změn.

1000 n. l.
1006 (?) objev pramenů v Janských
Lázních, předpoklad vzniku
hradu v Žacléři

1100 n. l.
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1241 (?) zprávy o dolování zlata
– Rýchory, Lysečiny
1260
zpráva o osadě Úpa
(Horní Staré Město)
1334

první písemná zmínka o hradě
v Žacléři

Počátky rozsáhlého dolování
(zlato, rudy)

1456

dobrodruh z Benátek vystupuje
na Sněžku
zpráva o hamru na železnou
rudu v Horním Maršově

Těžba dřeva, odlesňování
Počátky budního hospodaření

1534

1466

1549
1561
1566
1570
1609
1623

Počátky krkonošské turistiky

1700
do r.
1800

Umělé zalesňování, první
lesnické plány
Počátky rozvoje průmyslu
(těžba černého uhlí)

1836
1871
1886
1892
1895
1897

První snahy o ochranu přírody
a zlepšení stavu krajiny

Současnost
(= geol. období recent)

1300 n. l.
1400 n. l.

1500 n. l.

zpráva o rozsáhlém dolování
v Obřím dole
příliv kolonistů z alp. zemí
první zobrazení Krakonoše
poč. rozsáhlých těžeb dřeva
počátky dobývání uhlí
na Žacléřsku

1600 n. l.

zpráva kutnohorské komise
o stavu lesů
zpráva o existenci Luční boudy

1700 n. l.

v Karpaczi založen cech
laborantů Luční boudy
vyhubení vlka a rysa

1800 n. l.
založena 1. mechanická přádelna
lnu v Mladých Bukách
železniční trať Trutnov –
– Svoboda/Ú.
zprávy o lyžování v Černém dole
stavba Maxovy boudy na
Rýchorách
tepelná elektrárna v Trutnově
největší krkonošská povodeň

1900 n. l.

1904
1919
1949

zřízení rezervace v Labském dole
vodní elektrárna v Maršově III
zahájen provoz lanovky z Pece p.
Sněžkou na Sněžku
1959
zříz. Karkonoski Park Narodowy
1963
vyhlášen Krkonošský národní
park
2. pol. 70. let – začátek poškození
horských lesů
1992
zříz. česko–polské Biosférické
rezervace Krkonoše
1994
založení Střediska ekologické
výchovy SEVER
2013

2015

2000 n. l.

dokončení rekonstrukce Domu
obnovy tradic, ekologie a kultury
- DOTEK v Horním Maršově
a jeho slavnostní otevření
otvíráte 4. vydání Čítanky
z východních Krkonoš

Sestavili: Hana Kulichová a Petr Rybář
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DO ČÍTANKY PŘISPĚLI

nnn

n Miloslav Bartoš (nar. 1939)
Dlouholetý pracovník a ředitel Krkonošského muzea ve Vrchlabí. V současnosti je v důchodu.
n Mgr. Martin Bartoš (nar. 1962)
Ředitel Základní školy v Lánově, jeho zálibou je historie sportu.
n Ing. Jiří Havel (nar. 1931)
Přední český fotograf hor, autor mnoha publikací například z východní
Afriky, Jižní Ameriky, světových velehor a Krkonoš. Žije v Trutnově.
n Václav Jirásek (nar. 1943)
Pracoval jako vedoucí důlní záchranné služby, v hornickém oddělení NTM
v Praze, jako archivář s. p. VUD v Trutnově. V současnosti je v důchodu
a žije v Hronově.
n RNDr. Pavel Klimeš (nar. 1959)
Vzděláním krajinný ekolog, pracoval jako strážce Správy KRNAP, od r. 1992
podnikatel – majitel galerie Veselý výlet v Horním Maršově, cestovatel,
fotograf, sběratel zajímavostí z krkonošské minulosti.
n PhMr. RNDr. Marie Kubátová (1922–2013)
Lékárnice a autorka řady knih pro děti i dospělé, nejznámější jsou patrně její
díla spojená s Krkonošemi a krkonošským folklórem.
n JUDr. Hana Kulichová (nar. 1964)
Pracovala v Ústavu pro kulturně výchovnou činnost a na Správě KRNAP.
V současnosti pracuje ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory
– SEVER v Horním Maršově. Zajímá se o historii krajiny Krkonoš.
n RNDr. Jiří Kulich (nar. 1961)
Pracoval ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody, na Ministerstvu životního prostředí ČR, na Správě KRNAP. Nyní je ředitelem Střediska
ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově.
n Ing. Theodor Lokvenc, CSc. (1926–2013)
Pracoval jako lesník, poté jako vědecký pracovník ve výzkumné stanici
v Opočně. Je autorem řady odborných i populárních publikací, mezi jeho
nejznámější díla s krkonošskou problematikou patří Toulky krkonošskou
minulostí (1978).
n RNDr. Pavel Pecina, CSc. (nar. 1938)
Entomolog, zoolog, etolog a publicista. Pracoval v ZOO Dvůr Králové n. L.,
v ochraně přírody Středočeského kraje a v ZOO Praha. Žije v Praze. Přes půl
století jezdí na chalupu v Albeřicích.
n Mgr. Eliška Pilařová (nar. 1950)
Jako žurnalistka pracovala v redakci časopisu Krkonoše a v Lidových novinách, v současnosti je redaktorkou Českého rozhlasu. Žije ve Vrchlabí.
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n Dr. Jacek Potocki (nar. 1969)
Geograf, publicista a překladatel. Přednáší na Vysoké škole ekonomické
(Akademia ekonomiczna) v městě Jelenia Góra. Působí jako horský průvodce, je členem Rady KPN.
n RNDr. Petr Rybář (nar. 1944)
Zoolog, pracovník ochrany přírody, pedagog, novinář, cestovatel a spisovatel
– autor cestopisů a knih o přírodě. Žije v Hradci Králové.
n Vladimír Rychlík (nar. 1937)
Původním povoláním učitel, nyní v důchodu, zajímá se o historii východních
Krkonoš. Žije v Žacléři.
n RNDr. Josef Štych (nar. 1946)
Pracoval jako ředitel Střední lesnické školy v Trutnově, byl velmistrem
Řádu sv. Huberta.
n RNDr. Jan Štursa (nar. 1943)
Botanik, 1990–94 ředitel Správy KRNAP, fotograf a publicista, účastník
výprav do světových velehor. Žije ve Vrchlabí.
n RNDr. Radko Tásler (nar. 1956)
Geolog-speleolog, pracuje pro společnost „Speleo Albeřice“, žije ve Svobodě
nad Úpou.
n Antonín Tichý (nar. 1941)
Povoláním truhlář. Dnes je v důchodu a žije ve Svobodě n. Úpou. Sběratel
zajímavostí z krkonošské minulosti.
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Středisko ekologické výchovy
a etiky Rýchory – SEVER
n CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ SEVERU
V Trutnově >> Úpická 146/18, 541 01 Trutnov
tel.: 739 203 201 | sever-adm@ekologickavychova.cz
n PRACOVIŠTĚ HORNÍ MARŠOV
DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury >> Horská 175
Pobytové středisko >> Malá Ulička 89
542 26 Horní Maršov, tel.: 739 203 205, 739 203 208,
sever-hm@ekologickavychova.cz
Středisko SEVER vzniklo v Horním Maršově již v roce 1994. Hlavním sídlem
je část budovy základní školy, kde celoročně probíhají pobytové a krátkodobé
programy pro žáky mateřských, základních a středních škol a studenty vysokých škol, učitele a další zájemce o ekologickou a environmentální výchovu.
V rámci pracoviště funguje také ekoporadna, která je určena široké veřejnosti
a konzultační místo pro pedagogické pracovníky. Pořádáme i další kulturní
a osvětové akce. Na konci roku 2002 se středisko SEVER stalo majitelem
bývalé fary v Horním Maršově, kde se mu po náročné a rozsáhlé rekonstrukci
podařilo v r. 2013 uvést do provozu DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie
a kultury (viz dále).
n PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové
tel.: 739 203 209 | sever-hk@ekologickavychova.cz
Pracoviště SEVERu v Hradci Králové existuje od r. 2002 a sídlí v historickém
centru města na tzv. Kavčím plácku, v těsném sousedství Malého náměstí.
Působí především v Královéhradeckém kraji a městě Hradec Králové. Nabízí
ekologické výukové programy pro žáky všech stupňů škol, zaměřené zejména
na rozšiřování učiva stávajících školních předmětů o ekologické a environmentální souvislosti, semináře pro učitele a osvětové akce pro veřejnost. Zázemí
na Kavčím plácku funguje nejen jako prostor pro výukové programy, ale také
jako konzultační a metodické centrum pro pedagogické pracovníky (nabízí
konzultace, pomůcky a literaturu) a širokou veřejnost (ekologické poradenství
a pomoc při řešení problémů životního prostředí).
n PRACOVIŠTĚ LITOMĚŘICE
Na Valech 53, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 734 838 | 739 203 211 | sever-ltm@ekologickavychova.cz
Pracoviště SEVERu v Litoměřicích vzniklo v roce 1997, sídlí v malé budově ZŠ
Na Valech, Litoměřice a má působnost především pro Ústecký kraj a pro město
Litoměřice. Pořádá ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol, školní ekologické projekty, víkendové pobyty, semináře pro
učitele, osvětové akce pro veřejnost a poskytuje ekoporadenské služby. SEVER je
metodickým a konzultačním centrem pro ekologickou výchovu v Ústeckém kraji.

n www.sever.ekologickavychova.cz
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DOTEK – Dům Obnovy Tradic,
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Ekologie a Kultury
Bývalá barokní fara v Horním Maršově je příkladem spojení kulturní památky s provozem vybaveným moderními ekologicky šetrnými technologiemi.
Majitelem je občanské sdružení SEVER, které se 20 let zabývá výchovou
a vzděláváním dětí, mládeže a dospělých v oblasti ekologické výchovy.
Fara poskytuje zázemí pro různé vzdělávací, kulturní a společenské akce
včetně ubytování v historických interiérech a stravování částečně v biokvalitě
a s využitím místních potravin.
Pro turisty je zde denně otevřeno Návštěvnické centrum (9.00–17.00,
od června do září 9.00–18.00 ).
Můžete si prohlédnout nově zrestaurované prostory fary a historické interiéry vybavené zároveň moderními technologiemi, vyzkoušet si interaktivní
expozici „Fara na dotek“, pohrát si s velkým loutkovým divadlem či tkát na
tkalcovském stavu.
Můžete si půjčit si klíče od nedalekého renesančního kostela (nejstarší
stavební památka východních Krkonoš), spatřit nejstarší strom východních
Krkonoš (450 let starou lípu) a nejmladší krkonošský milíř.
V areálu domu se setkáte s domácími zvířaty či původními odrůdami ovocných dřevin, můžete si užít netradiční dětské hřišťátko.
V centru získáte tištěné průvodce, badatelské listy a pomůcky pro zajímavé
tématické cesty v okolí fary pro různé věkové skupiny (můžete se vydat za
divy divočiny, po stopách pašeráků či horských hospodářů, absolvovat duchovní cestu nebo zkusit pohádkové putování).
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Dále máte možnost si zapůjčit samoobslužné programy (např. o lese, zvířatech, krajině), elektrokola či sněžnice nebo si koupit pohlednice, turistické
známky a vizitky, originální regionální výrobky a potraviny se značkou Fairtrade.
tel.: 739 203 205, mail: sever-hm@ekologickavychova.cz
DOTEK, Horská 175, 542 26 Horní Maršov
Podrobnější informace najdete na www.sever.ekologickavychova.cz, záložka
DOTEK.

95

ČÍTANKA
Z VÝCHODNÍCH KRKONOŠ
4. rozšířené vydání

Vydalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER se sídlem v Horním Maršově
jako doplňující regionální četbu pro žáky 2. stupně základních škol a studující středních škol, a pro všechny,
kteří se zajímají o krajinu východních Krkonoš.
Autorské příspěvky: Miloslav Bartoš, Martin Bartoš, Jiří Havel, Václav Jirásek,
Pavel Klimeš, Marie Kubátová, Jiří Kulich, Theodor Lokvenc, Pavel Pecina, Jacek Potocki, Eliška Pilařová,
Petr Rybář, Vladimír Rychlík, Jan Štursa, Josef Štych, Radko Tásler, Antonín Tichý
Informace z polské části Krkonoš: Związek gmin karkonosskich – Bukowiec, Jacek Potocki
Kresby: Galina Slámová a archív editora, mapa na straně 4–5 © Veselý výlet, Horní Maršov
Recenze: RNDr. Jan Štursa, RNDr. Jiří Kulich, Mgr. Petr Kukal
Editor a nesignované texty: JUDr. Hana Kulichová
Grafická úprava a sazba: Petr Kutáček
© 2015, SEVER, 542 26 Horní Maršov, tel. 739 203 205
e-mail: sever-hm@ekologickavychova.cz, www.sever.ekologickavychova.cz
Tisk: Polygraf, s. r. o.
ISBN 978-80-86838-51-9
Na obálce: výřez obrazové mapy Krkonoš trutnovského kronikáře Šimona Hüttela z 2. poloviny 16. století

