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WEEKEND

Zimowy weekend w czeskim Pecu pod Sněžkou,  
w sercu wschodnich Karkonoszy, można spędzić, 
przesiadając się z nart biegowych na zjazdowe.  
W ten sposób, ciesząc się zimą, najlepiej poznamy  
okolicę i będziemy podziwiać bajkowe widoki. 

tekst paweł wroński

ilustracje rafał szczepaniak 
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Od Harrachova na zachodzie po Žacléř na 
wschodzie, przez boczne ramiona głównego 
grzbietu Karkonoszy, ukryte między nimi miej-
scowości i obsypane śniegiem schroniska, cią-

gnie się słynna Magistrala Karkonoska. To m.in. dla niej 
tu przyjechałem. Ten 90-kilometrowy szlak, oś systemu 
obejmującego 550 km znakowanych tras, został przygo-
towany specjalnie dla miłośników biegów narciarskich. 
Dziś wykorzystam jedynie fragment tej rozległej sieci, by 
zwiedzić otoczenie Pecu pod Sněžkou, móc podziwiać 
królową Karkonoszy i odwiedzić Jańskie Łaźnie, w któ-
rych zanurzę się w ciepłej wodzie wypełniającej baseny 
miejscowego kąpieliska. Trasę można dowolnie mody-
fikować, zatrzymując się w jednej z licznych boud (czyli 
dawnych chat pasterskich przekształconych z  czasem 
w schroniska). Nigdy nie odmawiam sobie w nich skosz-
towania któregoś z regionalnych przysmaków, popitych 
piwem albo grzanym miodem. 

Trasa wiodąca z Pecu pod Sněžkou do Jańskich Łaźni 
liczy ok. 10 km długości. Jej punktem startowym jest plac 
przy dolnej stacji wyciągów na Javor (używana jest też 
nazwa Paseky). Za takim wyborem przemawiają wzglę-
dy praktyczne. Dojeżdżają tu skibusy, jest rozległy par-
king dla prywatnych aut, kasy biletowe i centrum infor-
macyjne. Przede wszystkim jednak znajdują się tu sklepy 

sportowe, serwisy oraz liczne wypożyczalnie sprzętu. 
Mnie interesują zwłaszcza te ostatnie, bo przecież na je-
den dzień biegówek kupować nie warto. Wystarczy, że 
w  wypożyczalni pomogą dobrać narty o  odpowiedniej 
długości i resztę ekwipunku. 

Stosownie wyposażony, ruszam na południowy 
wschód w głąb doliny. Biegnę nią ok. 1 km, lekko pod 
górę, aż do dolnej stacji krzesełkowego wyciągu na 
Hnědý vrch. Po wyjechaniu krzesłami na górę kieruję 
się na południowy zachód, na Liŝči hřeben. Osiągam go 
po niespełna kilometrze, w rejonie schroniska Lyžarská 
bouda. Tu zmieniam kierunek na południowo-wschodni 
i posuwam grzbietem ze wspaniałymi widokami na góry 
– na główny grzbiet Karkonoszy z rysującym się po le-
wej ręce strzelistym kopcem Śnieżki. Ten odcinek trasy 
liczy 2 km i kończy się przy grupie schronisk zwanych 
Hrnčířské boudy. Przy nich znowu zmiana kierunku, 
tym razem przez kolejne 2 km zmierzam na wschód. Mi-
jam Pražską boudę i docieram do Kolínskiej boudy. Jeśli 
pobiegniecie tą trasą, z pewnością napotkacie po drodze 
rolby (czyli ratraki z  kabinami pasażerskimi, mówiąc 
obrazowo: skibusy na gąsienicach) wiozące pasażerów 
z nartami zjazdowymi. Biegacz nie musi korzystać z tego 
ułatwienia, bo nieznaczny podbieg to przyjemność, zwią-
zana w naturalny sposób z tą dyscypliną. 

↑

W karkonoskim pejzażu 
sąsiadują ze sobą roz-
ległe polany, łagodnie 
zarysowane grzbiety 
i urwiste ściany kotłów 
ostrzegające o niebez-
pieczeństwie lawin.
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SOBOTA
NA NARTACH BIEGOWYCH

WEEKEND

Na pobliskim skrzyżowaniu letnich szlaków trzeba 
podjąć decyzję. Można teraz zmierzać prosto do Jańskich 
Łaźni (ok. 4 km do centrum kurortu) albo na kopułę 
szczytową Černej hory (1299 m n.p.m.). Pierwsza opcja 
wiąże się z  długimi trawersami zalesionych południo-
wych stoków masywu – ciągle w dół, ale łagodnie i bez 
większych, niedogodnych dla biegaczy stromizn. Ja de-
cyduję się na wbiegnięcie na Černą horę, skąd do kuror-
tu zjeżdżam kolejką gondolową. Ostatni odcinek szlaku 
pokonywany na nartach skraca się w tym przypadku do 
niespełna 2 km. Skorzystanie z kolejki dyktuje mi rozsą-
dek, bowiem trasy dobre dla zjazdowców dla biegaczy 
są dość ryzykownym wyzwaniem. W  samych Jańskich 
Łaźniach, uzdrowisku z romantyczną zabudową o archi-
tekturze nawiązującej do XIX-wiecznych szwajcarskich 
wzorów, gwoździem programu jest ciepła kąpiel. Idealna 
po kilkugodzinnym biegu, cudownie relaksująca i rege-
nerująca zmęczone mięśnie. 

Powrót z  Jańskich Łaźni autobusem do Pecu zajmu-
je ok. 35 min (rozkład jazdy i inne informacje na stronie 
www.cerna-hora.cz). Wieczór nie musi jednak wiązać się 
z gnuśnieniem w hotelu. Do wyboru są bowiem rozmaite 
atrakcje, jak wieczorna jazda na oświetlonych trasach 
na Javorze, snowtubing na lodowym torze w  centrum 
miejscowości albo jazda na łyżwach przy boudzie Máma 
(wypożyczenie łyżew w  cenie wstępu na lodowisko). 
W oddalonej od centrum Pecu o 4 km Velkej Úpie jest 
także działające do późnych godzin wieczornych kasyno.  

No i pozostają jeszcze liczne restauracje, w których moż-
na rozkoszować się przysmakami czeskiej kuchni. Pole-
cam zupę czosnkową i dania z mięs w grzybowym sosie 
(grzyby po czesku to houby, a sos – omáčka). Uwielbiam 
też knedliki, czyli plastry gotowanej bułki drożdżowej. 
Pierwsze miejsce na liście peckich lokali zajmuje En-
zian. Smacznie, stylowo, ale – jak na Czechy – dość drogo. 
Pyszne domowe ciasta i chyba najlepszy miód na gorąco 
w okolicy serwują z kolei w pensjonacie Lovecká cha-
ta. Stoi po lewej stronie drogi, niecałe 2 km od centrum 
Pecu w kierunku Velkej Úpy.  
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↓

Na szczycie  
Śnieżki wznosi się 
zabytkowa kaplica 
św. Wawrzyńca oraz 
nowoczesne obser-
watorium meteoro-
logiczne. Oblepione 
śniegiem budynki 
tworzą zimą surreali-
styczny pejzaż. 

←

Pec rozsiadł się wśród 
karkonoskich lasów, 
w głębokiej dolinie Úpy. 

↓

Bieganie na nartach cieszy się 
w Czechach ogromną popularno-
ścią. 550 km tras biegowych two-
rzy w Karkonoszach spójny system. 



ximos volorem

Ja uwielbiam jeździć, podążając za słońcem, dlatego 
dzień zjazdowy zaczynam od przejazdu autobusem do 
Jańskich Łaźni. Tamtejsze trasy na Černej horze mają 
bowiem południowo-wschodnią wystawę, są więc le-
piej nasłonecznione w pierwszej części dnia. No i moż-
na tu też – odrywając się na chwilę od nart – przesiąść 
się na sanki. Z dziecięcą radością korzystam z tej moż-
liwości. Sanki można wypożyczyć przy dolnej stacji 
kolejki i  od górnej zjechać specjalnie przygotowaną 
sankostradą. Poprowadzono ją tzw. Dzwonkową Drogą.  

Drugiego dnia przesiadam się z  nart biego-
wych na zjazdówki. Dzięki temu w  pełni 
korzystam z możliwości, jakie daje Pec pod 
Sněžkou, który po połączeniu przed dwoma 

laty z  sąsiadami wyrósł na największe centrum urlo-
powe czeskich Karkonoszy. Dzięki integracji kilku oko-
licznych stacji narciarskich (m.in. Černej hory, Jańskich 
Łaźni, Pecu pod Sněžkou czy Velkej Úpy) do dyspozy-
cji jest dziś 37 km tras zjazdowych, usytuowanych na 
wysokości 580–1260 m n.p.m. W tym najdłuższe w Cze-
chach nartostrady na stokach Černej hory. 

Trasy narciarskie w  samym Pecu pod Sněžkou li-
czą ok. 11 km. Przeważają wśród nich zjazdy niebie-
skie i czerwone. Czarna jest tylko jedna i do tego dość 
krótka – na Hnědym vrchu. Stanowi wariant górnego, 
najatrakcyjniejszego chyba w tym miejscu, czerwone-
go zjazdu. Wszystkie trasy są szerokie i widokowe, a te 
najłagodniejsze znajdziemy w środkowej części. Można 
jeździć tu do woli, zaczynając zabawę z równym powo-
dzeniem albo na Javorze, albo na Hnědym vrchu. A ko-
rzystając z rolb, w każdej chwili można też przedostać 
się na trasy sąsiedniej Černej hory. Trzeba jedynie pa-
miętać, że rolby kursują wprawdzie co 15 min, ale tylko 
w godzinach 9–15.30. 
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↗

Pomiędzy Pecem  
pod Sněžkou a Černą 
horą można wygodnie 
przemieszczać się, 
korzystając z rolb  
– ratraków z kabinami 
pasażerskimi. 

↑

Wśród tras zjazdowych 
dominują te łatwe  
– szerokie i łagodne, 
idealne dla mniej  
wprawnych narciarzy. 

NIEDZIELA
NA NARTACH ZJAZDOWYCH

WEEKEND
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Przed wycieczkami w góry należy zapoznać się  
z oceną warunków śniegowych i prognozą pogody,  
podawanymi przez Horską Službę (odpowiednik  
naszego GOPR). Informacje: www.hscr.cz. 

Jej nazwa wzięła się stąd, że niegdyś goście kurortu od-
bywali nią sanny na wierzchołek Černej hory, czemu to-
warzyszył zawsze dźwięk dzwoneczków przypiętych do 
końskich uprzęży. Na dół zjeżdżano rogowymi saniami, 
używanymi zresztą do dziś. Dzwonkowa Droga ma 3,5 km 
długości i  560 m różnicy poziomów. Jest otwarta dla sa-
neczkarzy od godziny 8 do 17. 

Po południu przenoszę się na trasy poprowadzone 
w okolicy Pecu, gdzie zaczyna przyjemnie operować słoń-
ce. No, może z wyjątkiem stoków na Hnědym vrchu, które 
jako pierwsze zasnuwa cień. Dlatego jeśli ktoś również 
zdecyduje się na jazdę w Pecu w drugiej części dnia, to od 
tych stoków trzeba zacząć. Zachód słońca podziwiam ze 
stoków Javora, gdzie – jeśli tylko wystarczy ochoty i kon-
dycji – można pojeździć jeszcze wieczorem. Znajduje się tu 
także snowpark ze skoczniami oraz wszelkimi konstruk-
cjami niezbędnymi do ewolucji na nartach lub desce. 

A na koniec wiadomość dla tych, co wolą zimę bez nart. 
W tym sezonie już niestety nie, ale od przyszłego na szczyt 
Śnieżki będzie można znowu wyjeżdżać kolejką linową 
wprost z Pecu. Na marzec 2014 r. planowane jest zakoń-
czenie podjętego 2 lata temu remontu. Inwestycja pochło-
nie 330 mln czeskich koron. Nieźle, jak na miejscowość 
zamieszkaną przez niespełna 700 osób. ▨

↑

W Karkonoszach  
panują wspaniałe 
warunki do odbywania 
wycieczek na nartach. 
Na wiele z nich można 
wybrać się na nartach  
śladowych (turystycz- 
nej wersji biegówek).  
Na trudniejsze niezbęd-
ne są narty skitourowe. 

  DOJAZD
Pec pod Sněžkou dzieli od Warszawy 485 km, 
a od Wrocławia – 135 km. Dojazd samochodem  
jest najwygodniejszy. Połączenia na miejscu  
zapewniają kursujące regularnie autobusy  
i skibusy (dla posiadaczy karnetów bezpłatne).  
Najbliższe większe miasto to Trutnov, położo-
ny w odległości 23 km. 

  PIENIĄDZE
Obowiązującą walutą w Czechach jest korona 
czeska. 1 korona to ok. 0,15 zł. 

  NOCLEGI
Pec i okoliczne miejscowości tworzą rozległe 
zagłębie wypoczynkowe, w którym bez trudu 
znajdziemy zarówno eleganckie hotele i pensjo-
naty z ofertą wellness, jak i skromne kwatery 
czy schroniska o podstawowym standardzie. 
Z pierwszej grupy mogę polecić boudę Máma 
(www.boudamama.cz) – kompleks z 3-gwiazd-
kowym pensjonatem i 4-gwiazdkowym hotelem 
wellness, usytuowany na obrzeżach Pecu,  
na polanie pod lasem. Koszt pobytu w sezo- 
nie zimowym: od 800 koron w pensjonacie  
i od 1000 koron w hotelu. Na drugim biegunie 
jest Chata Slunečná (www.chata-slunecna.cz),  
idealne miejsce na niskobudżetowy pobyt. 
Warunki skromne, ale atmosfera i jedzenie 
domowe. Koszt pobytu: 430 koron od osoby  
za nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją.  
Adresy wszystkich kwater z możliwością  
dokonania rezerwacji: www.ceskehory.cz.  
Osobom zameldowanym przysługuje w Pecu 
karta gościa, a z nią – zniżki na karnety nar-
ciarskie i rozmaite usługi. 

  CENY
Karnet narciarski na dwa dni: 1190 koron  
dla dorosłych, 820 koron dla dzieci. 
Wypożyczenie sprzętu narciarskiego  
na dwa dni: od 600 koron w górę dla doro-
słych, od 400 koron w górę dla dzieci. 
Wypożyczenie nart biegowych z butami  
na jeden dzień: 300 koron. 

  W INTERNECIE
→ O ośrodku: www.pecpodsnezkou.cz  
lub www.skipec.com
→ Trasy biegowe oraz polecane wycieczki 
skitourowe, prognozy pogody i inne informacje: 
www.skiport.cz
→ Mapy okolic, plany tras i szlaków: 
www.mapy.cz

PRAKTYCZNIE RZECZ BIORĄC

↓

Jeśli komuś mało wra- 
żeń w ciągu dnia, może  
szusować wieczorem  
na oświetlonych trasach.  

C Z E C H Y

P O L S K A


