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Úvod

Eva Hrubá

Stěžejní činností neziskové organizace Paměť Krkonoš, z. ú. je získání, zpracování, zatřídění a zpřístupnění velkého množství datových a obrazových informací o Krkonoších. Jako hlavní nástroj nám bude sloužit webová aplikace
Archa Krkonoš®. Nikdy nekončící proces má ambici zpřístupnit a pro
budoucí generace zachránit (proto Archa) v datové části záznamy o tisících
objektů a desetitisících osob, v obrazové části desetitisíce fotografií a dalších
dokumentů z území Krkonoš a nejbližšího podhůří. V první etapě zpracováváme východní Krkonoše v rozsahu bývalého soudního okresu Maršov,
další etapy budou věnovány zbylé části Krkonoš včetně polské strany. Pro
vytvoření programu webové aplikace, usnadnění bádání a editace vznikla
originální metodika, kterou přináší tato kniha. Věříme, že přispěje k záchraně a správnému zpracování historických údajů i obrazových dokumentů,
pomůže badatelům a editorům dat, a hlavně přinese uživatelům aplikace
Archa Krkonoš radost z poznávání historie a tím i současnosti našich hor.
Eva Hrubá, ředitelka z. ú. Paměť Krkonoš
v Horním Maršově 1. září 2018

Wenzel Lahmer
Okresní soud v Maršově 4. čp. 98
Sąd Powiatowy w Maršově 4. nr 98
Bezirksgericht in Marschendorf IV., Nr. 98

8

9

Wstęp

Eva Hrubá

Instytut badawczy Pamięć Karkonoszy przychodzi ze swoją kluczową działalnością, zatem pozyskaniem, opracowaniem, klasyfikacją i udostępnieniem ogromnej ilości danych
i materiałów obrazowych o Karkonoszach. Jako główne narzędzie przygotowywana jest
internetowa aplikacja Archa Krkonoš® – Arka Karkonoszy. Nigdy niekończący się proces ma ambicję udostępnić a dla przyszłych generacji ocalić (stąd arka) w dziale danych
zapisy o tysiącach obiektów i dziesiątkach tysiącach osób, w części obrazowej dziesiątki
tysięcy fotografii i innych dokumentów z terenu Karkonoszy i najbliższego pogórza.
W pierwszym etapie opracowujemy Karkonosze Wschodnie w zasięgu byłego okręgu
sądowego Maršov (Marszów). Ambicją autorów projektu jest rozszerzenie na pozostałą część Karkonoszy, włącznie ze stroną polską. Dla wytworzenia programu aplikacji
internetowej, ułatwienia badania i edycji powstała oryginalna metodyka. Wierzymy,
że przyczyni się ona do ocalenia i właściwego opracowania historycznych danych,
dokumentów obrazowych, pomoże naukowcom i edytorom danych a głównie przyniesie
satysfakcję użytkownikom aplikacji Arka Karkonoszy z poznawania historii
i teraźniejszości naszych gór.
Eva Hrubá, dyrektorka Instytutu badawczego Pamięć Karkonoszy,
Horní Maršov 1. września 2018 r.

Vorwort

Eva Hrubá

Das eingetragene Institut ‚Gedächtnis des Riesengebirges‘ widmet sich seiner Haupttätigkeit – der Beschaffung, Verarbeitung, Klassifizierung und Zugänglichmachung
großer Mengen von Dateninformationen und Bildmaterialien über das Riesengebirge.
Als Hauptinstrument bereitet das Institut die Web-App Archa Krkonoš® – Arche des
Riesengebirges vor. Dieser nicht endende Prozess hegt Ambitionen, eine Datenbasis
mit tausenden Objekten und zehntausenden Menschen und im Bildteil zehntausende
Fotografien und weitere Dokumente aus dem Riesengebirge und dem nahen Vorland
für künftige Generationen zu bewahren (daher Arche) und zugänglich zu machen.
In der ersten Etappe soll das Ostriesengebirge im Umfang des ehemaligen Gerichtsbezirkes Marschendorf aufgearbeitet werden. Weiterhin stellt sich das Projekt zum
Ziel, auch den restlichen Teil des Riesengebirges, einschließlich seiner polnischen Seite
aufzuarbeiten. Zur Erstellung des Programms der Web-App und zur Erleichterung der
Forschung und weiteren Verarbeitung wurde eine originelle Methodik entwickelt. Wir
hoffen, dass sie zum Schutz und zur korrekten Verarbeitung der historischen Daten
und Bilddokumente beiträgt, Forschern und Editoren der Daten behilflich ist und vor
allem den Benutzern der App ‚Arche des Riesengebirges‘ viel Freude beim Erforschen
der Geschichte und Gegenwart unseres Gebirges bereitet.
Eva Hrubá, Direktorin des reg. Instituts Gedächtnis des Riesengebirges,
Horní Maršov, am 1. September 2018.

Úvod

Pavel Klimeš

Krkonoše jsou jedinečné, a přitom opakovaně vykořeněné místo. Rozvrácení
místní komunity, postupné zpřetrhání přirozených vazeb a pevného vztahu
lidí k regionu Krkonoše zapříčinilo mnoho faktorů, ať již to byly útoky na českou a židovskou menšinu v roce 1938, vysídlení většiny německy mluvících
starousedlíků v důsledku druhé světové války, či zabránění privatizace a tím
omezení zakořenění nově příchozích obyvatel po komunistickém puči v roce
1948 a nepromyšlená privatizace bez ohledu na posílení místní komunity po
roce 1989. Tyto a řada dalších faktorů vymazaly velkou část historie mnoha
míst v našich domovech. Důsledkem je zásadní a stále pokračující úbytek
trvalých obyvatel. Ve východních Krkonoších žije jen třetinová populace
oproti stavu před druhou světovou válkou. Většina majitelů nezná stavitele
a někdejší obyvatele svého domu nejen před rokem 1945, ale ani v letech po
válce. Zmizely jejich jména, tváře a pohnuté osudy. Neznámá je někdejší podoba objektů a krajiny. Nevíme, proč a koho přičiněním vznikaly cesty, kapličky, boží muka, co vedlo ke zřízení a také ke zničení pomníků. Nevíme, jaký
společenský život vedli naši předchůdci, jak se živili, hospodařili, co pro ně
bylo důležité. Se starousedlíky zmizely i jejich rodinné archivy s dokumenty
a fotografiemi. Některé zanikly již v převratných časech, jiné skončily daleko
od Krkonoš bez návaznosti na místo původu. Ještě dnes mnohé kvůli vykořenění jejich majitelů končí v odpadu. V posledních letech nalezené fotografie
nemají jména ani příběhy, ke kterým se vážou. Rychlá výměna obyvatel od
roku 1945 trvá dodnes a brání vytvoření silné a sebevědomé komunity.

Pro každou osobu, rod, lokalitu, objekt, fotografii, pohlednici, mapu a další
sledované prvky je vypracována vlastní karta. Jejich propojení vytváří síť
navazujících informací, detaily vykreslují dosud nespatřený obraz celku.
Vzniku webové aplikace jako úložiště získaných datových a obrazových informací předcházelo vytvoření pravidel jejich získávání, zpracování a ukládání.
Připravená metodika vychází z mnoholeté zkušenosti tvůrců při zpracování
konkrétních informací z regionu Krkonoše a je určena především pro badatele, kteří se zapojí do sběru a zpracování dat pro aplikaci Archa Krkonoš.
Zároveň nasměruje ke správnému postupu další zájemce o historii jakéhokoliv místa. Při shromažďování archivních, literárních a verbálních historických
informací i zpracování obrazových dokumentů je třeba postupovat podle
pravidel. Zpětné dohledávání detailů je obtížné, často nemožné, proto je důležité hned při prvním popisu objektu, osoby či události zaznamenat všechny
důležité informace. Zvláštní důraz je kladen na zaznamenání zdroje každé
informace, což přispěje k důvěryhodnosti aplikace Archa Krkonoš a pomůže
našim pokračovatelům v ověřování a rozšiřování historických znalostí. Věříme, že vznik aplikace Archa Krkonoš osloví zájemce o historii i současný život
v regionu, kteří se tak stanou jejími uživateli i spolutvůrci.
Zachraňme spolu paměť Krkonoš!
Pavel Klimeš, metodik aplikace Archa Krkonoš

Život ve vykořeněném kraji nám vadí a přejeme si změnu. Uvědomujeme si,
že vedle ekonomického a společenského zakotvení je důležité vytvoření zdravého patriotismu. I proto se nezisková společnost Paměť Krkonoš rozhodla
přispět k uzdravení regionu poznáváním jeho historie s důrazem na detail.
Snaží se zachránit informace o každém objektu, osobě, lokalitě či události.
Hlavními prvky propojené sítě informací jsou lidé a domy s číslem popisným,
včetně osob již zemřelých a domů zaniklých. Zařazením do aplikace Archa
Krkonoš vzniká památka na konkrétního člověka i konkrétní objekt.
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Wstęp

Karkonosze są wyjątkowe, a przy tym wykorzenione miejsce. Rozbicie miejscowej
społeczności nastąpiło w wyniku: ataków na czeską i żydowską mniejszość w roku 1938,
wysiedlenia większości niemiecko mówiących autochtonów po drugiej wojny światowej,
zakazu prywatyzacji, tym samym możliwości zakorzenienia nowo przybyłych obywateli
po komunistycznym puczu w 1948 roku i nieprzemyślanej prywatyzacji bez względu
na umocnienie miejscowej społeczności po roku 1989. Szereg dalszych czynników
spowodowało stopniowe zrywanie naturalnych więzi i stałego związku ludzi z regionem
Karkonoszy. Wykorzenienie wymazało dużą część historii wielu miejsc w naszych małych
ojczyznach. Efektem tego jest zasadniczy i stale postępujący ubytek stałych obywateli.
We Wschodnich Karkonoszach żyje jedynie jedna trzecia populacji, w porównaniu
z okresem sprzed drugiej wojny światowej. Większość właścicieli nie zna budowniczych
i dawniejszych obywateli swojego domu nie tylko sprzed 1945 roku, ale również tych
powojennych. Zniknęły ich nazwiska, twarze i burzliwe losy. Nieznany jest dawny
wygląd obiektów i krainy. Nie wiemy, dlaczego i za czyją przyczyną powstały drogi,
kapliczki, drogi krzyżowe, co było przyczyną powstania a również zniszczenia pomników.
Nie wiemy, w jaki sposób nasi poprzednicy prowadzili życie towarzyskie, w jaki sposób
zarabiali na życie, gospodarowali, co było dla nich najważniejsze. Razem z dawnymi
mieszkańcami zniknęły i ich rodzinne archiwa z dokumentami i fotografiami. Niektóre zniknęły podczas rewolucyjnych czasów, inne skończyły daleko od Karkonoszy bez
związku z miejscem pochodzenia. Jeszcze dziś wiele z tych materiałów, z powodu wykorzenienia ich właścicieli, kończy w śmietniku. Znalezione w ostatnich latach fotografie
nie zawierają nazwisk i opowieści, z którymi są związane. Szybka wymiana obywateli od
1945 roku trwa do dzisiaj i zabrania wytworzeniu silnej i świadomej społeczności.
Życie w wykorzenionym kraju przeszkadza nam i chcemy zmiany. Uświadamiamy sobie,
że obok ekonomicznego i społecznego zakotwiczenia ważne jest stworzenie zdrowego
patriotyzmu. Dlatego też niezyskowna organizacja Pamięć Karkonoszy zdecydowała się
przyczynić się do uzdrowienia regionu poprzez poznanie jego historii z naciskiem na
szczegół. Stara się ocalić informacje o każdym obiekcie, osobie, lokalizacji czy wydarzeniu. Głównymi elementami połączonej sieci informacji są ludzie i domy z numerem
adresowym (porządkowym), włącznie z osobami już zmarłymi i zanikłymi domami.
Poprzez włączenie do aplikacji powstaje pamięć o konkretnym człowieku i konkretnym
obiekcie. Dla każdej osoby, rodu, lokalizacji, obiektu, fotografii, widokówki, mapy
i innych godnych uwagi elementów jest opracowana własna karta. Ich połącznie
12

Vorwort

Pavel Klimeš

stwarza sieć nawiązujących na siebie informacji, szczegóły tworzą dotąd nieznany obraz
całości. Powstanie aplikacji internetowej, jako bazy pozyskanych danych i informacji
obrazowych poprzedziło wytworzenie reguł ich pozyskania, opracowania i układania.
Przygotowana metodyka wywodzi się z wieloletniego doświadczenia autorów przy opracowywaniu konkretnych informacji z regionu Karkonoszy. Metodyka jest skierowana
przede wszystkim do naukowców, badaczy, którzy włączą się do gromadzenia i opracowania danych dla aplikacji internetowej Arka Karkonoszy. Jednocześnie ukierunkowuje
do właściwej metody dalszych zainteresowanych historią jakiegokolwiek miejsca. Podczas
gromadzenia archiwalnych, literackich i mówionych historycznych informacji orz opracowania dokumentów obrazowych należy postępować według reguł. Wsteczne doszukiwanie szczegółów jest trudne a często niemożliwe, dlatego ważne jest, by od razu przy
pierwszym opisie obiektu, osoby czy wydarzenia zanotować wszelkie ważne informacje.
Specjalny nacisk kładziony jest na odnotowanie źródła każdej informacji, co przyczyni
się do wiarygodności aplikacji Arka Karkonoszy i pomoże naszym kontynuatorom
w sprawdzaniu i poszerzaniu historycznej wiedzy. Wierzymy, że powstanie aplikacji
Arka Karkonoszy zwróci uwagę zainteresowanych historią i współczesnym życiem w regionie, którzy staną się jej promotorami, jako użytkownicy i współtwórcy.
Ocalmy wspólnie pamięć Karkonoszy!
Metodyk Pavel Klimeš

Pavel Klimeš

Das Riesengebirge ist ein einzigartiges und dabei wiederholt entwurzeltes Gebiet
Die Angriffe auf die tschechische und jüdische Minderheit im Jahre 1938, die
Zwangsaussiedlung der Mehrheit der deutschsprachigen Alteingesessenen infolge
des 2. Weltkrieges und die Verhinderung der Privatisierung und hierdurch auch der
Verwurzelung der neuen Bewohner nach dem kommunistischen Putsch von 1948 sowie
die unüberlegte Privatisierung nach 1989 hatten trotz der Bestärkung der hiesigen
Kommunität die Zerrüttung der hiesigen Gemeinschaft zur Folge. Zahlreiche weitere
Faktoren verursachten schrittweise den Verlust der natürlichen Bindungen und der
festen Beziehung der Menschen zur Riesengebirgsregion. Die Entwurzlung radierte
einen großen Teil der Geschichte vieler Orte in unserer Heimat einfach aus. Die Folge
ist der generelle und fortgesetzte Rückgang der Anzahl seiner ständigen Einwohner.
Im Ostriesengebirge lebt heute lediglich ein Drittel der Bevölkerung vor dem zweiten
Weltkrieg. Die meisten heutigen Hausbesitzer kennen weder die Erbauer, noch einstigen
Bewohner ihres Hauses vor 1945, ja nicht einmal derer in den Nachkriegsjahren. Ihre
Namen, Gesichter und auch ihre bewegten Schicksale sind vom der Winde verweht.
Auch das einstige Aussehen der Objekte und der Landschaft ist unbekannt. Wir wissen
nicht, warum und auf wessen Initiative die hiesigen Wege, Kapellen oder Bildstöcke
entstanden, warum gewisse Denkmale errichtet oder wiederum zerstört wurden. Wir
wissen kaum etwas vom gesellschaftlichen und Vereinsleben unserer Vorfahren, wovon
sie lebten, wie sie wirtschafteten, was ihnen teuer war. Zusammen mit den Alteingesessenen verschwanden auch Familienarchive mit Dokumenten und Fotografien. Manche
verschwanden bereits in den bewegten Zeiten, andere endeten weit weg vom Riesengebirge und ohne jegliche Beziehung zu ihrem Ursprungsort. Bis heute landen viele der
Entwurzelung ihrer Eigentümer wegen im Müllcontainer. In den letzten Jahren aufgefundene Fotografien sind namenlos und ohne Bindung an die Ereignisse, bei denen sie
entstanden. Der überstürzte Austausch der Einwohner dauert auch nach 1945 an und
verhindert so die Bildung einer starken und selbstbewussten Gemeinschaft.
Es stört uns, in solch einer entwurzelten Region zu leben, deshalb bemühen wir uns um
eine Wende. Wir sind uns bewusst, dass außer einer ökonomischen und gesellschaftlichen Verankerung auch die Herausbildung eines gesunden Patriotismus wichtig ist.
Auch deshalb entschloss sich die gemeinnützige Gesellschaft ‚Gedächtnis des Riesengebirges‘, auf ihre Weise zur Gesundung der Region beizutragen – durch Erläuterung
ihrer Geschichte, mit Nachdruck auf das Detail. Sie bemüht sich, Informationen über

jedes Objekt, jede Person, jeden Ort und jedes Ereignis zu bewahren. Das Hauptelement dieses miteinander verknüpften Informationsnetzes sind die Einwohner und die
Häuser samt der Hausnummer, einschließlich der bereits verstorbenen Menschen und
verschwundenen Häuser. Durch die Aufnahme in diese App entstehen digitale Erinnerungen an konkrete Menschen und konkrete Objekte.
Für jede Person, jede Familie, Lokalität, Fotografie, Ansichtskarte, Landkarte und
weitere verfolgte Elemente wird eine separate Karte angelegt. Durch ihre Verknüpfung
entsteht ein ganzes Netz anknüpfender Informationen, aus Teilstücken ein bisher nicht
erkanntes Gesamtbild. Der Entwicklung dieser Web-App als Archiv von Daten- und
Bildinformationen ging die Festlegung von Regeln zu ihrer Erhebung, Verarbeitung
und Archivierung voraus. Die vorbereitete Methodik beruht auf langjährigen Erfahrungen ihrer Schöpfer bei der Verarbeitung konkreter Informationen aus der Riesengebirgsregion. Die Methodik ist namentlich für Forscher bestimmt, die sich an der
Sammlung und Verarbeitung von Daten für die Web-App ‚Arche des Riesengebirges‘
beteiligen möchten. Gleichzeitig soll sie weitere Interessenten an der Geschichte beliebiger Orte zur richtigen Vorgehensweise anregen. Bei der Sammlung archivarischer,
literarischer und verbaler historischer Informationen und bei der Verarbeitung von
Bilddokumenten ist es unumgänglich, gewisse Regeln einzuhalten. Die nachträgliche
Suche nach Details ist schwierig, ja häufig unmöglich, deshalb ist erforderlich, schon
bei der Erstbeschreibung von Objekten, Personen oder Ereignissen alle wichtigen
Informationen zu vermerken. Besonderen Nachdruck legten wir auf Quellenverweise
für jede Information, was zur Vertrauenswürdigkeit der App ‚Arche des Riesengebirges‘ beiträgt und unseren Nachfolgern bei der Prüfung und Erweiterung historischer
Kenntnisse behilflich ist. Wir glauben, dass die Interessenten an der Geschichte, aber
auch am Gegenwartsleben in dieser Region die Entstehung der App „Arche des Riesengebirges“ begrüßen und dass sie zu deren Unterstützern werden – sowie als Benutzer,
als auch Mitschöpfer.
Bewahren wir gemeinsam das Gedächtnis des Riesengebirges!
Methodiker Pavel Klimeš
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Wenzel Pfohl
Bukové údolí v Peci
Bukové údolí w Peci
Buchtal in Petzer

1.

I. POPISNÁ ČÁST

Obec
Ke každé obci jsou z obrazové databáze přiřazeny fotografie, pohlednice
a další obrazová díla, například historické územní plány, mapy, prospekty
a jiné.

Dnešní obec Horní Maršov tvoří osm dříve samostatných obcí Maršov 4. (díl),
Maršov 3., Dolní Albeřice, Horní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní Lysečiny,
Suchý Důl a Temný Důl.

Základní jednotkou sledovaného území východních Krkonoš je historická
obec, která měla alespoň určité období vlastní samosprávu a má vymezené
vlastní katastrální území. Dnes jsou všechny sledované obce východních
Krkonoš spojené do větších sídel, ale kvůli historickým souvislostem je zpracováváme samostatně. Každá historická obec má svou vlastní kartu obce.

Dnešní obec Malá Úpa tvoří dvě dříve samostatné obce Dolní Malá Úpa
a Horní Malá Úpa.

Katastrální území většinou odpovídá podobě historické obce. Je nutné se
vypořádat s výjimkami. Ke změně katastru, a tím ke změně číslování parcel
a domů, došlo po druhé světové válce například ve Svobodě nad Úpou na
úkor Mladých Buků v oblasti nádraží a Úpské ulice nebo v Temném Dole
na úkor Velké Úpy. Dolní Malá Úpa zvětšila rozlohu v lokalitě Spálený Mlýn
o parcely a domy dříve patřící do Horních Lysečin. Takové změny komplikují
zařazování informací k jednotlivým obcím a hlavně objektům. Důležité je
časově oddělit před a po změně, aby nedošlo k chybnému zařazení, viz změny
číslování domů.
Původní historické jméno obce se ve sledovaných východních Krkonoších
v několika případech neshoduje se jménem katastru (k. ú. Pec pod Sněžkou
zahrnuje obec Pec). Dnešní obcí rozumíme současné jméno celého sídla.
Přehled obcí východních Krkonoš bývalého soudního
okresu Maršov
Jádrem území je údolí Horní Úpy / Aupatal s někdejším panstvím Maršov.
V historické době patřily samostatné obce Janské Lázně a Svoboda k panství
Vlčice a obec Sklenářovice k městu Trutnov. Vznikem volené samosprávy
po revolučním roce 1848 posílil význam jednotlivých obcí a správního celku
soudní okres na úkor již přežitého panství.
Dnešní město Janské Lázně tvoří dvě dříve samostatné obce Janské Lázně
a Černá Hora.
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Dnešní město Pec pod Sněžkou tvoří tři dříve samostatné obce Velká Úpa 1.
(pravý břeh řeky Úpy), Velká Úpa 2. (levý břeh řeky Úpy) a Velká Úpa 3.
(horní část zvaná Pec).
Dříve samostatná obec Rýchory dnes patří pod město Žacléř.
Území zaniklé samostatné obce Sklenářovice dnes patří pod městys Mladé
Buky.
Dnešní město Svoboda nad Úpou tvoří tři dříve samostatné obce Svoboda,
Maršov 1. a Maršov 2.
V první etapě tvorby aplikace Archa Krkonoš je předmětem zájmu dvacet
uvedených obcí. Další výzvou bude zpracovávání sousedních sídel Mladé
Buky ze soudního okresu Trutnov, Černý Důl, Strážné a Špindlerův Mlýn ze
soudního okresu Vrchlabí a obcí Babí, Černá Voda, Prkenný Důl, Vernéřovice, Žacléř ze soudního okresu Žacléř.
Číslování domů
Součástí představení historické obce je přehled číslování domů. Domy
v Krkonoších byly poprvé očíslovány roku 1771, původní čísla z té doby se
zachovala pouze v Janských Lázních, ve Sklenářovicích, v Temném Dole
a z větší části v Dolních Albeřicích a Dolních Lysečinách. Většina obcí má již
několikáté číslování, přiřazení původních a zaniklých čísel popisných konkrétním domům je základem pro bádání historie osob, rodů, objektů i vývoje
sídel. Badatelé se musí vyrovnat se selháním státu a správy obcí při vykonávání číslování domů. Stát po roce 1948 nedokázal stanovit a prosadit jednotná,
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a hlavně logická pravidla přidělování čísel popisných a obce ponechaly řešení
na často laickém rozhodnutí pověřeného pracovníka. Výsledkem je v řadě
krkonošských obcí zmatek v číslování, který nemá s dalšími agendami státu
a obcí srovnání. Proto rekonstrukce historie číslování domů předchází všemu
bádání.
Janské Lázně – jedno číslování, později spojené s číslováním Černé Hory.

Velká Úpa 2. – má nyní čtvrté číslování, první dvě ve společné řadě s Velkou
Úpou 2. a Pecí, třetí od roku 1877 samostatné a čtvrté od roku 1981 společné
s Velkou Úpou 1.

Černá Hora – dvoje číslování, při druhém přidáním stovky nebo dvoustovky
došlo ke spojení s číslováním Janských Lázní. Letní boudy na Černé Pasece
a Volských boudách měly první a druhá čísla Velké Úpy.

Pec – má nyní třetí číslování, první dvě ve společné řadě s Velkou Úpou 1.
a 2., třetí od roku 1877 samostatné. Několik nových objektů v centru obce
dostalo v sedmdesátých letech 20. století uvolněná čísla zaniklých domů.

Maršov 4. – dvoje číslování, první společné pro všechny čtyři díly Maršova,
druhé pouze pro Maršov 4., později spojené s číslováním Maršova 3. Přehlednost velmi zkomplikovalo opětovné přidělování uvolněných čísel novým
objektům především v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.

Rýchory – mají troje velmi zmatečným způsobem vedená číslování. Původní
číslování z roku 1771 zůstalo některým objektům dodnes. Domy využívané jen chalupářsky, tedy dnes většina, dostaly evidenční čísla v číselné řadě
Rýchory a později nová evidenční čísla řady Žacléř. Pro kontinuitu a přehlednost při popisu obce Rýchory používáme u všech původních objektů stará
čísla popisná s uvedením evidenčních čísel v rubrice evidenční číslo.

Maršov 3. – troje číslování, první společné pro všechny čtyři díly Maršova,
druhé pouze pro Maršov 3., třetí spojené s číslováním Maršova 4. Přehlednost zkomplikovalo posunutí katastru v lokalitě Za vodou a v Lipové ulici.

Sklenářovice – zcela zaniklá obec měla jedno původní číslování domů.

Dolní Albeřice – dvoje číslování, první společné s Horními Albeřicemi,
druhé pouze pro Dolní Albeřice kopírovalo většinou první číslování. Později
bylo rozšířené přiřazením Suchého Dolu pod čísla Dolních Albeřic.

Svoboda – má z roku 1999 druhé číslování vytvořené přičtením čísla čtyři sta
k původnímu číslu. Takové přečíslování pouze v centru města a záměr vedený snahou sjednotit číslování s Maršovem 1. a 2. vnesl do bádání zmatek.

Horní Albeřice – dvoje číslování, první společné s Dolními Albeřicemi,
druhé pouze pro Horní Albeřice.

Maršov 1. – troje číslování, první společné pro všechny čtyři díly Maršova,
druhé od roku 1877 pouze pro Maršov 1., třetí spojené s číslováním
Maršova 2.

Dolní Lysečiny – dvoje číslování, první společné s Horními Lysečinami,
druhé pouze pro Dolní Lysečiny kopírovalo většinou první číslování.
Horní Lysečiny – dvoje číslování, první společné s Dolními Lysečinami,
druhé pouze pro Horní Lysečiny.
Suchý Důl – dvoje číslování, první pouze pro Suchý Důl, druhé spojené
s Dolními Albeřicemi (od čp. 51 do čp. 62).
Temný Důl – jediné číslování, přehlednost zkomplikovalo opětovné přidělování uvolněných čísel novým objektům a také připojení části katastru Velké
Úpy 1. a 2.
Dolní Malá Úpa – troje číslování, první a druhé je společné pro dolní a horní
díl obce, od třetího zavedeného roku 1900 má Dolní Malá Úpa samostatné
číslování. Některé objekty ve Lvím dole měly před posledním přečíslováním
čísla obce Velká Úpa.
Horní Malá Úpa – troje číslování, první a druhé je společné pro dolní a horní díl obce, od třetího zavedeného roku 1900 má Horní Malá Úpa samostatné číslování.
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Velká Úpa 1. – má nyní čtvrté číslování, první dvě ve společné řadě s Velkou
Úpou 2. a Pecí, třetí od roku 1877 samostatné a čtvrté od roku 1981 společné
s Velkou Úpou 2.

Maršov 2. – troje číslování, první společné pro všechny čtyři díly Maršova,
druhé od roku 1877 pouze pro Maršov 2., třetí spojené s číslováním
Maršova 1.
V kartě obce jsou uvedeny podle abecedy i všechny lokality a popřípadě
i ulice.
V rubrice popis obce je prostor na postupné doplňování historických údajů.
Sem patří stavebně historický vývoj obce od jejího vzniku, vývoj samosprávy
(včetně seznamu rychtářů, předsedů NV a starostů), počet domů a obyvatel
v jednotlivých etapách vývoje, chronologický přehled významných událostí,
vývoj územního plánování a podobně.

pl

I. Część opisowa

Gmina
Do każdej gminy w ramach bazy danych obrazowych przyporządkowane są
fotografie, widokówki i inne formy obrazowe, na przykład historyczne plany
terytorialne, mapy, prospekty i inne.
Podstawową jednostką badanego terytorium wschodnich Karkonoszy jest
historyczna gmina, która miała przynajmniej jakiś czas własny zarząd i
miała określone własne terytorium katastralne. Dziś wszystkie badane gminy
wschodnich Karkonoszy są włączone do większych osad, ale z powodu powiązań historycznych opracowujemy je oddzielnie. Każda historyczna gmina ma
swoją własną kartę gminy.
Kataster nieruchomości w większości odpowiada kształtowi historycznej
gminy. Konieczne jest wziąć pod uwagę wyjątki. Do zmiany katastru, tym
samym zmiany numeracji parcel i domów, doszło po drugiej wojnie światowej
na przykład we Svobodě nad Úpou na niekorzyść Mladých Buků w obszarze
dworca i ulicy Úpské, albo w Temném Dole na niekorzyść Velké Úpy. Dolní
Malá Úpa zwiększyła powierzchnię w osadzie Spálený Mlýn o parcele i domy
wcześniej należące do Horních Lysečin. Takie zmiany komplikują przyporządkowanie informacji do poszczególnych gmin a głównie obiektów. Ważne
jest, by rozdzielić czasowo informacje przed i po zmianie numeracji, aby nie
doszło do błędnego przyporządkowania, np. zmiany numeracji domów.
Pierwotna historyczna nazwa gminy w badanych wschodnich Karkonoszach
w kilku przypadkach nie zgadza się z nazwą katastru (urząd katastralny Pec
pod Sněžkou obejmuje gminę Pec). Dzieisjszą gminę rozumiemy współcześnie, jako nazwę całej miejscowości.
Przegląd gmin wschodnich Karkonoszy byłego okręgu
sądowego Maršov
Centrum obszaru jest dolina Horní Úpy / Aupatal z dawną posiadłością
Maršov. W czasach historycznych samodzielne gminy Janské Lázně i Svoboda
z posiadłości Vlčice i gmina Sklenářovice przynależały do miasta Trutnov. Poprzez powstanie zarządu z wyborów po rewolucyjnym roku 1848 wzmocniło
się znaczenie poszczególnych gmin i okręgu sądowego, jako administracyjnej
całości na niekorzyść już przestarzałej posiadłości (majątku ziemskiego).

Dzisiejsze miasto Janské Lázně tworzą dwie samodzielne gminy:
Janské Lázně i Černá Hora.
Dzisiejszą gminę Horní Maršov tworzy osiem wcześniej samodzielnych gmin:
Maršov 4. (część), Maršov 3., Dolní Albeřice, Horní Albeřice, Dolní Lysečiny,
Horní Lysečiny, Suchý Důl i Temný Důl.
Dzisiejszą gminę Malá Úpa tworzą dwie wcześniej samodzielne gminy: Dolní
Malá Úpa i Horní Malá Úpa.
Dzisiejsze miasto Pec pod Sněžkou tworzą trzy wcześniej samodzielne gminy:
Velká Úpa 1. (prawy brzeg rzeki Úpy), Velká Úpa 2. (lewy brzeg rzeki Úpy) i
Velká Úpa 3. (górna część nazywana Pec).
Wcześniej samodzielna gmina Rýchory należy dziś do miasta Žacléř.
Obszar zanikłej samodzielnej gminy Sklenářovice dziś należy do miasteczka
Mladé Buky.
Dzisiejsze miasto Svoboda nad Úpou tworzą trzy wcześniej samodzielne gminy Svoboda, Maršov 1. i Maršov 2.
W pierwszym etapie tworzenia aplikacji Arka Karkonoszy przedmiotem
zainteresowania jest dwadzieścia wymienionych gmin. Dalszym wyzwaniem
będzie opracowywanie sąsiednich terenów osad Mladé Buky z sądowego
okręgu Trutnov; Černý Důl, Strážné i Špindlerův Mlýn z sądowego okręgu
Vrchlabi i gmin: Babí, Černá Voda, Prkenný Důl, Vernéřovice, Žacléř z sądowego okręgu Žacléř.
Numeracja domów
Częścią przedstawienia historycznej gminy jest przegląd numeracji domów.
Domy w Karkonoszach po raz pierwszy zostały ponumerowane w 1771 roku,
pierwotne numery z tego okresu zachowały się jedynie w Janských Lázních,
Sklenářovicích, w Temném Dole i w większej części w Dolních Albeřicích i
Dolních Lysečinách.
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Większość gmin ma już którąś z kolei numerację, przyporządkowanie
pierwotnych i zanikłych numerów adresowych do konkretnych domów jest
podstawą do badania historii osób, rodów, obiektów i rozwoju osad. Badacze
winni pogodzić się z niewydolnością państwa i zarządów gmin podczas przeprowadzania numeracji domów.
Po 1948 roku państwo nie potrafiło ustanowić i przeforsować jednolitych,
a głównie logicznych reguł przydzielania numerów adresowych. Gminy
powierzały zadanie upoważnionemu pracownikowi polegając na jego często
laickich decyzjach. Efektem jest zamęt w numeracji w szeregu karkonoskich
gmin, który nie ma porównania z innymi agendami państwa i gmin. Dlatego
rekonstrukcja historii numeracji domów poprzedza wszelkie badania.
Janské Lázně – jedna numeracja, później połączona z numeracją Černé Hory.
Černá Hora – dwie numeracje, podczas drugiej poprzez dodanie setki lub
dwusetki doszło do połączenia z numeracją Janských Lázní. Letnie budy na
Černé Pasece i Volských boudách miały pierwsze i drugie numery Velké Úpy.
Maršov 4. – dwie numeracje, pierwsza wspólna dla wszystkich czterech części
Maršova, druga tylko dla Maršov 4., później połączona z numeracją Maršova
3. Przejrzystość bardzo skomplikowało ponowne przydzielanie uwolnionych
numerów nowym obiektom przede wszystkim w 70. i 80. latach ubiegłego
stulecia.
Maršov 3. – trzy numeracje, pierwsza wspólna dla wszystkich czterech części
Maršova, druga tylko dla Maršov 3., trzecia połączona z numeracją Maršova
4. Przejrzystość skomplikowało przesunięcie katastru w osadzie Za vodou i w
ulicy Lipové.
Dolní Albeřice – dwie numeracje, pierwsza wspólna z Horními Albeřicemi,
druga tylko dla Dolní Albeřice kopiowała w większości pierwszą numerację.
Później była poszerzona przyłączeniem Suchého Dolu pod numery Dolních
Albeřic.
Horní Albeřice – dwie numeracje, pierwsza wspólna z Dolními Albeřicemi,
druga tylko dla Horní Albeřice.
Dolní Lysečiny – dwie numeracje, pierwsza wspólna z Horními Lysečinami,
druga tylko dla Dolní Lysečiny kopiowała w większości pierwszą numerację.
Horní Lysečiny – dwie numeracje, pierwsza wspólnie z Dolními Lysečinami,
druga tylko dla Horní Lysečiny.
Suchý Důl – dwie numeracje, pierwsza tylko dla Suchý Důl, druga połączona
z Dolními Albeřicemi (od nr 51 do nr 62).

Zacharias Jantsch
Zápis ze 7. 1. 1877 o přečíslování domů v Maršově 2.

Temný Důl – jedna numeracja, przejrzystość skomplikowało ponowne przydzielanie uwolnionych numerów nowym obiektom i również połączenie części
katastru Velké Úpy 1. i 2.

Dolní Malá Úpa – trzy numeracje, pierwsza i druga jest wspólna dla dolnej i
górnej części gminy, od trzeciej wprowadzonej w 1900 roku Dolní Malá Úpa
ma samodzielną numerację. Niektóre obiekty we Lvím dole przed ostatnim
przenumerowaniem miały numery gminy Velká Úpa.
Horní Malá Úpa – trzy numeracje, pierwsza i druga jest wspólna dla dolnej i
górnej części gminy, od trzeciej wprowadzonej w 1900 roku Horní Malá Úpa
ma samodzielną numerację.
Velká Úpa 1. – ma obecnie czwartą numerację, pierwsze dwie wspólnie z
Velkou Úpou 2. i Pecí, trzecią od 1877 roku samodzielnie a czwartą od 1981
roku wspólnie z s Velkou Úpou 2.
Velká Úpa 2. – ma obecnie czwartą numerację, pierwsze dwie wspólnie z
Velkou Úpou 2. i Pecí, trzecią od 1877 roku samodzielnie a czwartą od 1981
roku wspólnie z Velkou Úpou 1.

W rubryce opis gminy jest miejsce na stopniowe uzupełnianie historycznych
danych. Tutaj jest miejsce na budowniczo historyczny rozwój gminy od
powstania, rozwój zarządu/samorządu (włącznie z listą sołtysów, przewodniczących rad narodowych i wójtów/burmistrzów/prezydentów), liczbę domów
i obywateli, rozwój planowania przestrzennego itp.

Adolf Lehmann
Starosta Maršova 4. Johann Pfluger *1855
Starosta Maršova 4. Johann Pfluger *1855
Bürgermeister von Marschendorf IV.
Johann Pfluger *1855

Pec – ma obecnie trzecią numerację, pierwsze dwie wspólnie z Velkou Úpou
1. i 2., trzecią od 1877 roku samodzielnie. Kilka nowych obiektów w centrum gminy w latach 70. 20. stulecia otrzymało uwolnione numery zanikłych
domów.
Rýchory – mają trzy numeracje prowadzone w bardzo nieuporządkowany
sposób. Pierwotna numeracja z 1771 roku została niektórym obiektom do
dziś. Domy wykorzystywane tylko weekendowo, zatem dziś większość, dostały
numery ewidencyjne w ciągu liczbowym Rýchory, a później nowe numery
ewidencyjne z ciągu Žacléř. Dla kontynuacji i przejrzystości przy opisie gminy
Rýchory wykorzystujemy przy wszystkich pierwotnych obiektach stare numery adresowe z przytoczeniem numerów ewidencyjnych w rubryce numer
ewidencyjny.
Sklenářovice – zupełnie zanikła gmina miała jedną pierwotną numerację
domów.
Svoboda – ma drugą numerację z 1999 roku utworzoną poprzez dodanie
liczby 400 do pierwotnego numeru. Tego typu przenumerowanie tylko w
centrum miasta i zamiar prowadzony dążeniem do ujednolicenia numeracji
z Maršovem 1. i 2. przyniósł zamęt w badaniach.
Maršov 1. – trzecia numeracja, pierwsza wspólna dla wszystkich czterech części Maršova, druga od 1877 roku tylko dla Maršov 1., trzecia połączona
z numeracją Maršova 2.
Maršov 2. – trzecia numeracja, pierwsza wspólna dla wszystkich czterech części Maršova, druga od 1877 roku tylko dla Maršov 2., trzecia połączona
z numeracją Maršova 1.
W karcie gminy w porządku alfabetycznym są wymienione także wszystkie
osady i ewentualnie ulice.

Zapis z 7. 1. 1877 o przenumerowaniu domów w Maršově 2.
Eintrag vom 7. 1. 1877 über die Umnummerierung der Häuser in Marschendorf II
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I. Beschreibender Teil

de

Gemeinde
Jeder Gemeinde (Ortschaft) sind Fotografien, Ansichtskarten und weitere
Dokumente, wie Landkarten, historische Flächennutzungspläne, Karten,
Prospekte usw. aus der Bilddatenbasis zugeordnet.
Grundeinheit des verfolgten Gebietes des Ostriesengebirges ist die historische Gemeinde, die zumindest gewisse Zeit eine eigene Selbstverwaltung hatte und eine eigene, definierte Katastralgemeinde (Gemarkung) hat. Heute
sind alle verfolgten Gemeinden des Ostriesengebirges zu größeren Siedlungseinheiten zusammengeschlossen, werden hier der historischen Zusammenhänge wegen jedoch gesondert verarbeitet. Jede historische Gemeinde hat
ihre eigene Gemeindekarte.
Die Katastralgemeinde (Gemarkung) entspricht in ihrer Form zumeist der
historischen Gemeinde. Dabei sind jedoch Ausnahmen zu beachten. So
kam es nach dem 2.Weltkrieg zur Veränderung der Katastralgemeinde und
hierdurch auch der Flurstücks- und Häusernummerierung in Freiheit a. d.
Aupa auf Kosten von Jungbuch im Bereich des Bahnhofs und der Straße
„Úpská“, oder auch in Dunkeltal auf Kosten von Großaupa. Nieder Kleinaupa vergrößerte seine Fläche in der Lokalität Spálený Mlýn um Flurstücke
und Häuser, die vordem zu Ober Kolbendorf gehörten. Derartige Veränderungen erschweren es, Information einzelnen Orten und vor allem Objekten
zuzuordnen. Wichtig ist daher, sie zeitlich zu differenzieren (vor und nach
der Änderung), damit Falschzuordnungen vermieden werden.
Der ursprüngliche historische Ortsname stimmt im verfolgten Ostriesengebirge in mehreren Fällen nicht mit dem Namen der Katastralgemeinde
überein (die Katastralgemeinde Pec pod Sněžkou schließt die Gemeinde Pec
/Petzer ein). Unter der heutigen Gemeinde ist der gegenwärtige Name der
gesamten Ortschaft zu verstehen.
Übersicht der Gemeinden des ehemaligen Gerichtsbezirks Marschendorf im Ostriesengebirge
Kerngebiet ist das Aupatal bzw. Tal der Oberen Aupa mit der früheren Herrschaft Marschendorf. In historischen Zeiten gehörten die selbstständigen
Gemeinden Johannisbad und Freiheit a.d. Aupa der Herrschaft Wildschütz
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und Gemeinde Glasendorf der Stadt Trautenau an. Die Entstehung gewählter Selbstverwaltungen nach dem Revolutionsjahr 1848 bestärkte die Position
der einzelnen Gemeinden und des Verwaltungskomplexes des „Gerichtsbezirks“ auf Kosten der nun schon überlebten „Herrschaft“.
Die heutige Stadt Janské Lázně bilden die beiden früher selbstständigen
Gemeinden Johannisbad und Schwarzenberg.
Die heutige Gemeinde Horní Maršov bilden gleich acht früher selbstständige Gemeinden: Marschendorf IV., Marschendorf III, Nieder Albendorf,
Ober Albendorf, Nieder Kolbendorf, Ober Kolbendorf, Dörrengrund und
Dunkeltal.
Die heutige Gemeinde Malá Úpa bilden die beiden früher selbstständigen
Gemeinden Nieder-Kleinaupa und Ober-Kleinaupa.
Die heutige Stadt Pec pod Sněžkou bilden die drei früher selbstständigen
Gemeinden Groß-Aupa I. (rechtes Flussufer der Aupa), Groß-Aupa II.
(linkes Flussufer der Aupa) und Groß-Aupa III. der obere, Petzer genannte
Ortsteil.
Die früher selbstständige Gemeinde Rehorn gehört heute zur Stadt Žacléř.
Das Gebiet des verschwundenen Ortes Glasendorf gehört heute zur Minderstadt Mladé Buky (früher Jungbuch).
Die heutige Stadt Svoboda nad Úpou bilden die drei früher selbstständigen
Gemeinden Freiheit, Marschendorf I. und Marschendorf II.
In der ersten Etappe der Erstellung der App „Arche des Riesengebirges“
bilden diese zwanzig erwähnten Gemeinden den Interessengegenstand. Zur
nächsten Herausforderung wird die Erarbeitung der benachbarten Orte
Mladé Buky im Gerichtsbezirk Trautenau; Černý Důl, Strážné und Špindlerův Mlýn im benachbarten Gerichtsbezirk Hohenelbe sowie der Orte Babí,
Černá Voda, Prkenný Důl, Vernéřovice, Žacléř im Gerichtsbezirk Schatzlar.

Häusernummerierung
Teil der Präsentation der historischen Gemeinde ist ein Verzeichnis der
Häusernummerierung. Zur ersten Nummerierung der Häuser im Riesengebirge kam es im Jahre 1771, aber nur in Janské Lázně, Sklenářovice, Temný
Důl und einem Großteil von Dolní Albeřice und Dolní Lysečiny blieben diese
ursprünglichen Hausnummern bis heute bewahrt. Die meisten Gemeinden
haben schon die x-te Nummerierung – die Zuordnung ursprünglicher und
verschwundener Konskriptionsnummern konkreten Häusern ist das A und
O der Erforschung der Geschichte von Personen, Familien, Objekten und
der Entwicklung von Ortschaften. Die Forscher müssen sich dabei mit dem
Versagen des Staates und der Gemeindeverwaltungen bei der Häusernummerierung abfinden. Dem Staat gelang es nach 1948 nicht, einheitliche, vor
allem aber logische Regeln zur Erteilung von Konskriptions- bzw. Hausnummern festzulegen und die Gemeinden überließen das Problem so häufig
laienhaften Entscheidungen des jeweiligen Beamten. Das Resultat ist in
zahlreichen Riesengebirgsgemeinden ein im Vergleich zu sonstigen Agenden
des Staates und der Gemeinden unglaubliches Durcheinander in der Nummerierung. Deshalb geht die Rekonstruktion der Geschichte der Häusernummerierung allen anderen Forschungen voran.
Johannisbad – eine Nummerierung, später mit der Nummerierung von
Schwarzenberg verbunden.
Schwarzenberg – zweifache Nummerierung, bei der zweiten Hinzufügung
der Ein- oder Zweihundert kam es zur gemeinsamen Nummerierung mit
Janské Lázně. Die Sommerbauden in Schwarzschlagbauden und Ochsenbauden besaßen die erste und zweite Nummerierung von Velká Úpa Groß Aupa.
Marschendorf IV. – zweifache Nummerierung, die erste gemeinsam für alle
vier Teile von Marschendorf, die zweite lediglich für Marschendorf IV., später verbunden mit der Nummerierung von Marschendorf III. Die Übersichtlichkeit wurde noch vom Umstand erschwert, dass namentlich in den 70er
und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts frei gewordene Nummern
erneut neuen Objekten zugeteilt wurden.
Marschendorf III. – dreifache Nummerierung, die erste gemeinsam für alle
vier Teile von Marschendorf, die zweite lediglich für Marschendorf III., die
dritte in Verbindung mit der Nummerierung von Marschendorf IV. Die
Übersichtlichkeit erschwerte die Verschiebung der Gemarkung in der Lokalität „Za vodou“ und in der Straße „Lipová“.

Nieder Kolbendorf – zweifache Nummerierung, die erste gemeinsam mit
Ober Kolbendorf, die zweite lediglich für Nieder Kolbendorf, kopierte zumeist die erste Nummerierung.
Ober Kolbendorf – zweifache Nummerierung, die erste gemeinsam mit Nieder Kolbendorf, die zweite, lediglich für Ober Kolbendorf.
Dörrengrund – zweifache Nummerierung, die erste lediglich für Dörrengrund, die zweite gemeinsam mit Nieder Albendorf (von Nr. 51 bis Nr. 62).
Dunkeltal – einheitliche Nummerierung, die Übersichtlichkeit wurde auch
hier von der wiederholten Zuteilung frei gewordener Nummern neuen
Objekten sowie auch durch den Anschluss eines Teils der Katastergemeinde
Groß-Aupa I. und II. Teil erschwert.
Nieder-Kleinaupa – dreifache Nummerierung, die erste und zweite gemeinsam für den oberen und unteren Ortsteil, seit der dritten,1900 eingeführten
Nummerierung hat Dolní Malá Úpa seine eigene Nummerierung. Manche
Objekte im Löwengrund besaßen vor der letzten Umnummerierung Nummern von Groß Aupa.
Ober-Kleinaupa – dreifache Nummerierung, die erste und zweite gemeinsam für den oberen und unteren Ortsteil, seit der dritten, 1900 eingeführten
Nummerierung hat Ober-Kleinaupa seine eigene Nummerierung.
Groß-Aupa I. – hat nun die bereits vierte Nummerierung, die beiden ersten
gemeinsam mit Groß-Aupa II. und Petzer, die dritte, eigene Nummerierung
seit 1877 und die vierte seit 1981 gemeinsam mit Groß-Aupa II.
Groß-Aupa II. – hat nun die bereits vierte Nummerierung, die beiden ersten
gemeinsam mit Groß-Aupa II. und Petzer, die dritte, eigene Nummerierung
seit 1877 und die vierte seit 1981 gemeinsam mit Groß-Aupa II.
Petzer – hat nun die dritte Nummerierung, die ersten beiden in gemeinsamer Reihe mit Groß-Aupa I. und II., ihre eigene dritte seit 1877. Manche
neuen Objekte erhielten in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts frei gewordene Nummern verschwundener Häuser.

Nieder Albendorf – zweifache Nummerierung, die erste gemeinsam mit
Ober Albendorf, die zweite lediglich für Nieder Albendorf, kopierte zumeist
die erste Nummerierung. Später wurde diese durch Zuordnung von Dörrengrund unter die Nummern von Nieder Albendorf erweitert.

Rehorn – hat eine dreifache und sehr verwirrende Nummerierung. An manchen Gebäuden blieb bis heute die erste Nummerierung von 1771 bewahrt.
Die heute zumeist nur noch als Wochenendhäuser genutzten Objekte erhielten ihre Nummern in der Nummernreihe von Rehorn und später neue
Evidenznummern einer Nummernreihe von Schatzlar. Der Kontinuität und
besseren Übersichtlichkeit halber verwenden wir bei der Ortschaft Rehorn
bei sämtlichen ursprünglichen Objekten die alten Konskriptionsnummern,
unter Anführung ihrer Registriernummern in der gleichnamigen Rubrik.

Ober Albendorf – zweifache Nummerierung, die erste gemeinsam mit
Nieder Albendorf, die zweite lediglich für Ober Albendorf.

Glasendorf – dieser völlig verschwundene Ort hatte eine einzige und zwar
seine ursprüngliche Nummerierung.
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Freiheit – hat seit 1999 eine zweite Nummerierung, die durch Zuschreiben
der Zahl 400 zur ursprünglichen Hausnummer entstand. Eine derartige
Umnummerierung allein im Stadtkern und die Bemühungen, die Nummerierung mit der von Marschendorf 1 und 2 zu vereinheitlichen, erschwert
die Forschung.
Marschendorf I. – dreifache Nummerierung, die erste gemeinsam für alle
vier Teile von Marschendorf, die zweite ab 1877 lediglich für Marschendorf
I., die dritte gemeinsam mit der Nummerierung von Marschendorf II.
Marschendorf II. – dreifache Nummerierung, die erste gemeinsam für alle
vier Teile von Marschendorf, die zweite lediglich für Marschendorf II., die
dritte gemeinsam mit der Nummerierung von Marschendorf I.
In der Gemeindekarte sind auch alle Lokalitäten und gegebenenfalls auch
Straßen alphabetisch angeführt.
Die Rubrik Beschreibung der Gemeinde bietet Platz für die schrittweise
Ergänzung historischer Daten. Hierzu gehören die bauhistorische Entwicklung des Ortes ab seiner Entstehung, die Entwicklung der Selbstverwaltung
(einschl. eines Verzeichnisses der Schultheißen, Nationalausschuss-Vorsitzenden und Bürgermeister), die Anzahl der Häuser und Einwohner in den
einzelnen Entwicklungsetappen, eine chronologische Übersicht wichtiger
Ereignisse, die Entwicklung der Raumplanung, usw.

Fond Lokvenc
Der Petzer ve fotokopii nejstarší obrazové mapy Krkonoš
Der Petzer na fotokopii najstarszej obrazowej mapy Karkonoszy
,Der Petzer‘ in einer Fotokopie der älteste Bildkarte des Riesengebirges
Zdeněk Menec
Ukazatel vzdálenosti ve Velké Úpě v 60. letech 20. století
Wskaźnik odległości w Velké Úpě w latach 60. 20. stulecia
Entfernungsschild in Großaupa aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts
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Číslování domů
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Velká Úpa 3. díl – Pec; Gross Aupa 3. Teil – Petzer

© Pavel Klimeš 1986 – 2018

čp.

čp.

čp.

čp.

číslo stavební

Pec pod Sněžkou

nyní

1877 – 1981

1805 – 1877

1771 – 1805

parcela

1

1

262

364

.43

2

261

152

.41

3

3

263

153

.40

Šohajka

Stráň

4

4

267

416

.39

Zlatá hvězda

Stráň

5

5

260

151

.42

Orlík

Stráň

6

6

132

44

.44

7

7

133

45

.54

8

8

134

46

.53

Velká Paseka

9

9

135

47

.46

Velká Paseka

10

10

431

není

.51

Velká Paseka

11

11

445

není

.45

Velká Paseka

12

12

136

48

.46

13

137

417

.47

jméno nyní

lokalita

Krystal

Pecká samota
Stráň

poznámka
zaniklo v r. 1948

Velká Paseka
Bažina

Turbina

Velká Paseka

Lokalita Jelení louky
zahrnuje i horní cást
Zeleného dolu.

Velká Paseka
Velká Paseka

13

13

není

není

.286

Melkus

Zelený Potok

14

14

138

339

.48

(Práce)

Velká Paseka

15

15

139

49

.50

Bílá labuť

Velká Paseka

16

16

163

376

.70

Poustevník

Malá Paseka

17

17

432

není

.72

Lokomotiva

Vysoký Svah

18

18

140

50

.73

19

19

141

51

.74

Lenka

Vysoký Svah

20

20

485

není

.196

Orbis

Vysoký Svah

21

21

142

52

.75

Barborka

Vysoký Svah

22

22

143

53

.76

Žižkova bouda

Vysoký Svah

23

23

144

54

.77

Kácovský

Vysoký Svah

24

24

145

55

.78

Jindřichův dům

Vysoký Svah

25

446

není

.79

25

25

není

není

.76

26

26

477

není

27

27

131

28

28

29

29

30

zaniklo před r. 1900

Lokality
Původní jméno lokality

Vysoký Svah

ují
ny zasah
i
c
u
L
y
t
i
ec
Do lokal
Úpa 1., P
á
k
l
e
V
tri obce
ul.
a Cerný D

Vysoký Svah

zaniklo před r. 1921

Žižkova bouda

Vysoký Svah

přístavba

.80

Husova bouda

Vysoký Svah

43

.81

Na Lučinách

Lučiny

146

56

.91

Dimrovka

Zahrádky

478

není

.82

Smíchovská bouda

Zahrádky

30

452

není

.83

Protěž

Zahrádky

31

31

147

57

.84

32

32

152

61

.90

Zvonička

Zahrádky

33

33

148

58

.85

Vraní bouda

Zahrádky

34

149

59

.86

34
35

35

150

426

u
rehled
p
o
d
Proklik opisných.
císel p

Karta obce
Katastrální území
Dnešní obec
Původní jméno
Číslování domů

Prameny a literatura

Nekdy užívané,
ovšem neohranicené
Centrum.

Zahrádky

Zahrádky

zaniklo v r. 1920
vzniklo v r. 1980

.371

Na muldě

Vysoký Svah

.87

Svornost

Zahrádky

Kartu zpracoval, dne
Kartu aktualizoval, dne
Popis obce

Pec
Pec pod Sněžkou
město Pec pod Sněžkou
Petzer – Gross Aupa III., též chybně česky Pecr
1771 – 1805, 1805 – 1877, 1877 – nyní
Weiss Wies
Bílá louka
Buchtal
Bukové údolí
Grünbach
Hlavní ulice
Braunberg
Hnědý Vrch
Abrahamshäuser
Chaloupky
Zehgrundbauden
Jelení louky
Fuchsbergbauden
Liščí louka
Bodenwiesenbauden
Lučiny
Stufenhübel
Malá Paseka
Bergerseite
Malá Pláň
Schauerhütte
Milíře
Blaugrund
Modrý Důl
Na rozcestí
Geiergucke
Na Výrovce
Koppenpaln
Obří pláň
Riesengrund
Obří Důl
Petzerplatz
Pecké náměstí
Hintere Buschbaude
Pecká samota
Richterbauden
Richterovy boudy
Stumpengrund
Růžový Důl
Berauerberg
Severka
Schneekoppe
Sněžka
Steinerbauden
Steinerovy domky
Jülchenberg
Stráň
Brunnbergbauden
Studniční boudy
Schröfelberg
Velká Paseka
Bantenplan
Velká Pláň
Kranz
Vlčí hrana
Braunkessel
Vlčí jáma
Stufenseite
Vysoký Svah
Lenzenberg
Zahrádky
Grünbach
Zelený Potok
Šourek kronika I. – III. (1959); Dix Gedenkbuch (1922 – 1939); Klimeš M. a P.:
Průzkumy a rozbory (1992), Bartoš Miloslav, Klimeš Pavel, Louda Jiří (2012):
Nejstarší obrazová mapa Krkonoš. Správa KRNAP (Vrchlabí), 60 stran, mapa;
Kolektiv (Reil R., Harčarik J., Horák V.,…) (2018): Pec pod Sněžkou, putování
horským městem od minulosti k dnešku. Město Pec pod Sn., 256 stran a další
Pavel Klimeš, 1. 10. 2017
První známé užití jména Petzer je v Nejstarší obrazové mapě Krkonoš / Bartoš,
Klimeš, Louda (2012) a váže se k lokalitě Pecké náměstí.
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Hugo Gleissner?
Osada Růžový Důl po kalamitě 1930
Osada Růžový Důl po klęsce 1930
Weiler Stumpengrund nach der Kalamität von 1930

pl

Osada

Ke každé lokalitě či ulici jsou z obrazové databáze přiřazeny fotografie,
pohlednice a další obrazová díla.

Do każdej osady czy ulicy w obrazowej bazie danych przyporządkowane są
fotografie, widokówki i inne dzieła obrazowe.

Historická obec je rozdělena na lokality s osídlením, i zaniklým. K lokalitám
jsou přiřazena i místa bez osídlení, ve kterých se nacházejí objekty bez čísla
popisného, jsou tam zařazeny události nebo jsou obsahem zpracovaného
obrazového díla. Větší sídla mají vedle lokalit také území vymezené ulicemi,
v případě sledované oblasti východních Krkonoš Janské Lázně, Svoboda nad
Úpou a Horní Maršov. Ideálním řešením je plán obce se zákresem lokalit zaplňujících celé území, aby bylo možné územně zařadit jakýkoliv objekt nebo
událost.

Historyczna gmina jest rozdzielona na osady zamieszkałe i zanikłe. Do osad
są przyporządkowane również miejsca niezaludnione, gdzie znajdują się
obiekty bez numeru adresowego, są tam również przyporządkowane wydarzenia lub są treścią opracowanego dzieła obrazowego. Większe miejscowości
mają obok osad również obszary podzielone ulicami, w przypadku badanego
obszaru wschodnich Karkonoszy są to: Janské Lázně, Svoboda nad Úpou i
Horní Maršov. Idealnym rozwiązaniem jest plan gminy z wytyczonym obszarem osad wypełniających cały teren, aby było możliwe przyporządkowanie
jakiekolwiek obiektu czy wydarzenia pod kątem terytorialnym.

V kartě lokality (Růžový Důl) zařazené do dnešního sídla (Pec pod Sněžkou)
jsou vedle současného jména uvedena také původní jména včetně nejstaršího nalezeného pojmenování s uvedením zdroje. K lokalitě nebo ulici jsou
přiřazeny objekty s číslem popisným, zaniklé dříve očíslované objekty a také
objekty bez čísel popisných, viz typy objektů ve 3. kapitole.
Popis lokality se zaměřuje na vymezení, charakteristiku a případné
zvláštnosti.
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2.

lokalita

W karcie osady (Růžový Důl) przyporządkowanej do obecnego miasta (Pec
pod Sněžkou) obok teraźniejszej nazwy są wymienione również pierwotne
nazwy, włącznie z najstarszą wyszukaną nazwą z podaniem źródła. Do osady
lub ulicy są przyporządkowane obiekty z numerem adresowym, zanikłe
wcześniej ponumerowane obiekty, również obiekty bez numerów adresowych,
patrz – typy obiektów w rozdziale 3.
Opis osady nastawiony jest na wyznaczenie (dookreślenie terytorialne),
charakterystykę i ewentualne ciekawostki.
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Anonym / Anonim

de

Lanovka vedená roku 1948 přes luční enklávu Krellbaude
Kolejka linowa prowadzona w 1948 roku przez łąkową enklawę Krellbaude
Im Jahre 1948 über die Wiesenenklave (Alm) der Krellbaude geführte Seilbahn

Lokalität
Jeder Lokalität oder Straße sind Fotografien, Ansichtskarten oder sonstige
Bildwerke aus der Bilddatenbasis zugeordnet
Die historische Gemeinde ist in Lokalitäten mit bestehender, aber auch
schon verschwundener Besiedlung aufgeteilt. Diesen Lokalitäten sind auch
Orte ohne Besiedlung zugeordnet, in denen sich jedoch Objekte ohne Konskriptionsnummer befinden, des Weiteren sind Ereignisse zugeordnet oder
sofern sie Inhalt verarbeiteter Bildwerke sind. Größere Siedlungen enthalten
außer Lokalitäten zudem konkrete Straßen, im Falle des verfolgten Gebietes
des Ostriesengebirges sind dies Janské Lázně, Svoboda nad Úpou und Horní
Maršov. Die ideale Lösung ist ein Gemeindeplan samt Einzeichnung der das
gesamte Gebiet bedeckenden Lokalitäten, um jedes Objekt oder Ereignis
gebietsmäßig zuordnen zu können.
In der Lokalitäts-Karte (Růžový Důl), die heute dem Ort (Pec pod Sněžkou)
zugeordnet ist, sind neben dem heutigen Namen auch die ursprünglichen
Namen, einschließlich ihrer ältesten, bewahrten Benennung angeführt
und dies samt Quellenangabe. Der Lokalität oder Straße sind Objekte samt
Konskriptionsnummer, verschwundene, früher jedoch nummerierte Objekte
aber auch Objekte ohne Konskriptionsnummer zugeordnet, siehe Objekttypen in Kapitel 3.
Die Beschreibung der Lokalität beschränkt sich auf deren Definition,
Charakteristik und eventuelle Besonderheiten.

Pavel Klimeš
Stavba stanice nové lanovky v Růžovém Dole
Budowa stacji nowej kolejki linowej w Růžovém Dole
Bau der Station für die neue Seilbahn im Stumpengrund
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Číslování domŮ

Velká Úpa 3. díl – Pec; Gross Aupa 3. Teil – Petzer

čp.

čp.

čp.

čp.

nyní

1877 – 1981

1805 – 1877

1771 – 1805

parcela

120

120

464

není

.164

121

217

116

.162

122

122

218

117

.156

123

123

219

389

.162

124

124

220

118

.157

125

221

119

.158

126

223

121

.159

127

222

120

.160

128

543

není

.161

128

není

není

není

129

129

224

130

130

131

126

číslo stavební

© Pavel Klimeš 1986 – 2018
Pec pod Sněžkou

jméno nyní

lokalita

B. Pod Studničnou

Růžový Důl
Růžový Důl

hájovna Obří důl

Prckova bouda

Růžový Důl
zaniklo před r. 1918

Růžový Důl
Růžový Důl

zaniklo před r. 1918

Růžový Důl

zaniklo v r. 1926

.407

Růžový Důl

vzniklo v r. 1981

122

.155

Růžový Důl

225

123

.154

Růžový Důl

131

226

124

.153

186

?

není

.

198

198

není

není

.229

205

205

není

není

.218

250

250

není

není

.323

stanice lanovky

Růžový Důl

261

261

není

není

.395

hotel Bouda Máma

Růžový Důl

345

není

není

není

.624

lanovka Sněžka

Růžový Důl

Krellbaude

Lesovna
Betyna

use a
l
c
d
n
Dole.
hengru
Stump usa v Ružovém
tedy kla

Pec pod Sněžkou

Dnešní obec

město Pec pod Sněžkou

Původní jméno

Stumpengrund / seznam 1644

Objekty

Zaniklé objekty

Růžový Důl
Růžový Důl

Katastrální území

zaniklo po r. 1946

Růžový Důl

Růžový Důl

Růžový Důl

poznámka

Růžový Důl
Bouda Máma

Karta lokality

zaniklo v r. 1964

Růžový Důl
Růžový Důl

Roku 1981 c
íslo druhot
ne
použité pro
expozici
Správy KRN
AP.

čp. 120
čp. 122
čp. 123
čp. 124
čp. 126
čp. 128
čp. 129
čp. 130
čp. 131
čp. 198
čp. 205
čp. 250
čp. 261
čp. 345
čp. 121
čp. 125
čp. 127
čp. 128
čp. 186

Bouda Pod Studničnou
hájovna
Bouda Máma
Prckova bouda

Lesovna
Betyna
stará lanovka
Hotel Máma
lanovka na Sněžku

Krellbaude
Malerhütte

Objekty bez čp.

sloupová trafostanice u čp. 250
dřevěný kříž u čp. 122

Prameny a literatura

Dix (1922); Šourek (1959) II. str. 63; Šourek (1959) III. str. 44, 216;
Klimeš VV 1/1992, 23/2004 a jiné

Kartu zpracoval, dne

Pavel Klimeš, 1. 10. 2017

Kartu aktualizoval, dne
Popis lokality
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Ledovcem přemodelované údolí poskytlo na obou březích zahloubené řeky Úpy
zakladatelům lučních enkláv pozemky s příznivějším spádem, než jaké mají
osady na okolních svazích. Od roku 1948 je dominantní stavbou osady Růžový
Důl dolní stanice a trasa lanovky na Sněžku, nyní posunutá na dno údolí.
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Hans Bönsch
Pension Ski Mitlöhner, Pec čp. 120
Pensjonat Ski Mitlöhner, Pec nr 120
Pension Ski Mitlöhner, Petzer Nr.120

Dul
zvolen Ružový
Jako príklad je
klávy
en
z
er
hn
lö
it
uM
v Peci s rodino
u.
Pod Studnicno
Dul
wybrano Ružový
Jako przyklad
odzacej
ch
po
a Mitlöhner
in
dz
ro
z
ci
Pe
w
Studnicnou.
z enklawy Pod

Objekt
K objektu jsou z obrazové databáze přiřazeny obrazové dokumenty, tedy především dobové a současné fotografie, stavební plány, výřez ze skici stabilního
katastru 1841 a další dokumenty (prospekty, suvenýry s tématem domu, účetní doklady a jiné). Úvodní fotografie na kartě objektu přednostně zachycuje
současný stav, u zaniklých objektů fotografie místa.

Stumpengrund
ählten wir den
Als Beispiel w
nenklave
r von der Wiese
ie Mitlöhner.
in Petzer mit de
am
menden F il
am
st
ou
cn
di
Pod Stu

Typ objektů s číslem popisným

3.

> chalupa, horská bouda (se službou pro hosty), letní bouda
> ubytovací hostinec, pension, hotel

Základem zatřídění mnoha informací je objekt, nejčastěji určený číslem popisným. Je zařazen do historické obce většinou obsahem totožné s katastrálním územím. V kartě objektu je uvedena i lokalita se současným i s historickým jménem. Přelomový je rok 1771, až od prvního číslování jsou domy
s jistotou sledovatelné. Současné domy řadíme podle nyní platného číslování.
Zároveň jsou v kartě objektu uvedena všechna čísla z předchozích číslování,
která jsou v rámci tohoto projektu poprvé kompletně zveřejněna vždy pod
kartou obce. Zaniklé domy jsou uvedeny podle posledního čísla platného
v době jejich zániku. Parcelní číslo stavby je současné. Případná jiná parcelní
čísla (starší, změna katastru) jsou uvedena v závorce nebo ve stavebně historickém popisu. U zaniklých domů a stavebních parcel je v závorce uvedeno
současné číslo pozemku, například parcelní číslo louky, ostatní plochy, komunikace nebo čp. nového domu, liší-li se od původního. Tím je dohledatelné
místo zaniklého domu.

> rodinný dům, rekreační dům, bytový dům, rekreační bytový dům
(též apartmánový dům)

Současné jméno domu může u trvale žijících obyvatel nahradit i příjmení
majitele. Starší jména objektu jsou uvedena v časové posloupnosti, případně
se zdrojem informace.

> památník, pomník, hrob, pamětní deska

Mezi základní informace patří typ objektu podle uvedených kategorií.
U historických staveb je typ daný původním využitím (třeba zemědělství),
i když je dnes využívaný jinak (rekreační). Příkladem jsou původní letní boudy na vysoko položených lučních enklávách, průmyslové objekty, školy
a podobně.

> rozhledna, altán, odpočinkové místo, kiosek, stánek

> stavba občanského vybavení, obchod, úřad, škola, celnice, kostel, fara,
nemocnice, chudobinec
> továrna, průmyslový objekt, mlýn, dílna, nádraží, stanice lanovky
> chata (nepůvodní jako z chatové osady), chatka, zahradní domek a jiné
Typ objektů bez čísla popisného
> boží muka, socha, sousoší, kříž, kaple, kostel, márnice, sloup,
sloupová kaple, zvonice, svatý obrázek

> mezník, milník, patník (u silnice), rozcestník, informační tabule

> geodetický bod, vojenský bunkr, důlní dílo
> vodní elektrárna, čistička vody, vodárna, pramen, kašna, trafostanice
> seník, hospodářské stavení, chlév, lovecká chata, kůlna, garáž, sklad
> zastávka autobusu, vlaku, most, cesta, silnice a jiné
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Vznik objektu je v kartě uvedený jako vznik parcely, aby nedošlo k záměně
s rokem stavby současného domu, který je uvedený níže. Na jedné parcele
může být i několikátá stavba, údaj vznik parcely se vztahuje k založení první
stavby. Jestliže na parcele již není žádný objekt, je v rubrice zaniklo uvedený rok, popřípadě odhad s otazníkem nebo období (po roce 1945). Přehled
přestaveb nebo výraznějších úprav objektu je uveden v letopočtech v časové
posloupnosti.
Současné využití objektu upřesňuje informaci typ domu. Například stavební
typ škola je nyní využíván jako rekreační bytový dům nebo letní bouda slouží
podnikové rekreaci. Dřívější využití objektu odráží proměnu v průběhu
století, je zde prostor pro uvedení například existence truhlářské dílny, sídlo
starosty, školní výuky, výrobny koberců a podobně. Vhodné je časové určení
a uvedení zdroje informace.
Stavebně historický vývoj podává formou stručného textu přehled stavebních úprav od vzniku objektu po současnost, pokud možno s personifikací.
Autor přehledu vychází především z historických fotografií, upozorňuje na
případné dochované dokumenty (stavební plány) s místem jejich uložení,
případně s odkazem na obrazovou část karty objektu. Zásadním prvkem
a „rodokmenem“ objektu lidové architektury je typ střešní konstrukce, tedy
provedení krovu. Proto je přesnost popisu vývoje závislá i od možnosti badatele navštívit podkroví.
Souhrn historické hodnoty a současného stavu umožňuje zkušenému popisovateli uvést architektonické hodnocení v pětistupňové škále. Případné
architektonické výjimečnosti nebo prvky zhoršující architektonickou podobu
jsou uvedeny v popisu objektu.
1 – chráněný objekt vedený v seznamu kulturních památek NPÚ, uvedeny
jsou číslo a rok vyhlášení památky, případně doba a autor podání návrhu
2 – k ochraně navržený nebo podle autora hodnocení k ochraně vhodný
objekt
3 – kvalitní objekt s minimem prvků zhoršujících architektonický výraz
4 – průměrný objekt s uvedením prvků zhoršujících architektonický výraz
5 – architektonicky nekvalitní, nevhodný objekt svým objemem, umístěním
s ohledem na krajinný ráz, architektonickým pojetím
Součástí popisu je výška v celých metrech stanovená podle výkresové dokumentace, měření nebo odhadu zpracovatele karty. Údaj využívají především
projektanti, zpracovatelé územních plánů a tvůrci územních modelů včetně
regulačních bublin. Proto je hrubý odhad výšky označený otazníkem.
Na základě zdrojově podložených informací je v kartě uveden současný
majitel zjištěný z veřejně přístupné evidence nemovitostí. Je vhodné provést
zjištění majitelů všech objektů v obci v uvedeném krátkém časovém období
(například září 2018).
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Uvedení dřívějších majitelů vychází z citovaných zdrojů, jako jsou pozemkové knihy, Josefinský katastr, stabilní katastr, sčítací archy, soupisy duší
a seznamy vyhotovené obcí, Správou KRNAP a jiné. Stát zatím brání otevření
důležitého zdroje historických informací, jakými jsou pozemkové knihy uložené na katastrálním úřadě v Trutnově. Možností je zakoupení tištěné kopie
výpisu, například s finanční účastí majitele objektu. Přes kartu osoby majitele
jsou dohledatelní další obyvatelé z rodiny nebo uživatelé. Předchozí majitelé
jsou řazeni podle časové posloupnosti, proto zápis začíná časovým údajem.
V rubrice prameny a literatura jsou vedle již citovaných zdrojů v předchozích rubrikách uvedeny také případné odkazy na novinové, publicistické
a literární texty.
Popis současného objektu vychází z osobního průzkumu, fotografií a optimálně i návštěvy interiéru. Není-li uveden jiný typ, jde o sedlovou střechu.
Mezi základní údaje patří také počet podlaží, tvar a počet vikýřů, případně
jiný způsob prosvětlení podkroví. Především u lidové architektury jsou prvky
popsané podle původního, nikoliv současného využití, například typický
prvek dřevník s pultovou střechou již nemusí sloužit jako dřevník. Pro popis
objektů jsou autorem metodiky zavedena pojmenování prvků krkonošské
lidové architektury jako třeba seníková vrata ve štítu, maloúpský seníkový
vikýř, velký zvalbený seníkový vikýř ap. (Klimeš 1992, 2007); (Klimeš, Louda,
Mejzrová 2010). Popis ostatních prvků vychází z běžné terminologie architektury (rizalit, šambrána, ostění, valená klenba a podobně).
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Obiekt
Do obiektu z obrazowej bazy danych są przyporządkowane dokumenty obrazowe, zatem przede wszystkim historyczne i współczesne fotografie, plany
budowlane, wycinek ze szkicu stabilnego katastru z 1841 roku (w zamierzeniach trwała baza danych dotycząca części gruntów Austro-Węgier) i inne
dokumenty (prospekty, suweniry z tematem domu, dokumenty księgowe i
inne). Otwierająca fotografia na karcie obiektu priorytetowo ujmuje obecny
stan obiektu, przy obiektach zanikłych będzie to fotografia miejsca.
Podstawą przyporządkowania wielu informacji jest obiekt, najczęściej określony numerem adresowym. Jest przyporządkowany do historycznej gminy w
większości zawartością tożsamej z terytorium katastralnym. W karcie obiektu
jest wymieniona również osada ze współczesną i historyczną nazwą. Przełomowy jest rok 1771, dopiero od pierwszej numeracji można wiarygodnie
badać losy domów. Obecnie domy porządkujemy według dziś obowiązującej
numeracji. Jednocześnie w karcie obiektu są wymienione wszystkie numery z
wcześniejszych numeracji, które w ramach tego projektu po raz pierwszy są
kompletnie upublicznione zawsze pod kartą gminy. Zanikłe domy są wymienione według ostatniego numeru obowiązującego w czasie ich zaniku. Numer
parceli budowy jest współczesny. Ewentualne inne numery parceli (starsze,
zmiana katastru) są wymienione w nawiasach lub w budowlano historycznym
opisie. Przy zanikłych domach i parcelach budowalnych w nawiasach jest
przytoczony obecny numer gruntu, na przykład katastralny numer łąki, inne
powierzchnie, drogi dojazdowe lub numer adresowy nowego domu, o ile różni się od pierwotnego. Dzięki temu można określić miejsce zanikłego domu.
Współczesną nazwę domu może u trwale żyjących obywateli zastąpić nazwisko właściciela. Starsze nazwy obiektu są wymienione w kolejności chronologicznej, ewentualnie z podaniem źródła informacji.
Do podstawowych informacji należy typ obiektu według wymienionych kategorii. Przy historycznych budowlach typ jest określony zgodnie z pierwotnym
wykorzystaniem (na przykład rolnictwo) mimo to, że obecnie jest wykorzystywany w inny sposób (rekreacyjnie). Przykładem są pierwotne letnie budy
na wysoko położonych łąkowych enklawach, obiekty przemysłowe, szkoły i
podobne.

Typ obiektu z numerem adresowym
> chałupa, górska buda (z usługami dla gości), letnia buda
> gościniec z zakwaterowaniem, pensjonat, hotel
> dom rodzinny, dom rekreacyjny, dom mieszkalny, mieszkalny dom
rekreacyjny (również dom apartamentowy)
> budynek użyteczności publicznej, sklep, urząd, szkoła, celnica, kościół,
probostwo, szpital, przytułek dla biednych
> fabryka, obiekt przemysłowy, młyn, warsztat, dworzec, stacja kolei linowej
> chata (nie oryginalna jak z chatowej osady), chatka, domek ogrodowy
i inne
Typ obiektu bez numeru adresowego
> droga krzyżowa, rzeźba, grupa rzeźb, krzyż, kaplica, kościół, słup,
kapliczka słupowa, dzwonnica, święty obraz
> pomnik, monument, grób, tablica pamiątkowa
> granicznik, kamień milowy, słupek (u drogi), drogowskaz, tablica
informacyjna
> wieża widokowa, altana, miejsce odpoczynkowe, kiosk, stoisko
> punkt geodezyjny, bunkier wojskowy, wyrobisko (pozostałości kopalni)
> elektrownia wodna, oczyszczalnia wody, ujęcie wody, źródło, fontanna,
trafostacja
> stodoła, budynek gospodarczy, obora, leśniczówka, szopa, garaż, magazyn
> przystanek autobusowy, stacja kolejowa, most, droga, jezdnia i inne
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Powstanie obiektu jest oznaczone w karcie, jako powstanie parceli, aby nie
doszło do zamiany z rokiem budowy współczesnego domu, który jest podany niżej. Na jednej parceli może być już któryś budynek, dane dotyczące
powstania parceli dotyczą jej pierwszego założenia. Jeśli na parceli nie ma
już żadnego obiektu, w rubryce zanikło wymieniony jest rok, ewentualnie
dane szacunkowe ze znakiem zapytania lub okres (po roku 1945). Przegląd
przebudowy lub znaczących remontów obiektu jest przytoczony w porządku
chronologicznym w latach.
Obecne wykorzystanie obiektu uszczegóławia informacja o typie domu. Na
przykład typ budynku szkoła jest obecnie wykorzystywany, jako rekreacyjny
dom mieszkalny lub letnia buda służy komercyjnie rekreacji. Wcześniejsze
wykorzystanie obiektu odzwierciedla zmianę w przeciągu stuleci, tutaj jest
miejsce na wymienienie na przykład istnienia warsztatu stolarskiego, siedziby
starosty, nauki szkolnej, wytwórni dywanów itp. Stosowne jest określenie dat
dla danej funkcji i przytoczenie źródła informacji.
Budowlany historyczny przebieg w formie krótkiego tekstu podaje przegląd
prac budowlanych od powstania obiektu po współczesność, jeśli to możliwe
spersonalizowany. Autor przeglądu opiera się przede wszystkim na fotografiach historycznych, zwraca uwagę na ewentualnie zachowane dokumenty
(plany budowlane) z miejscem ich złożenia ewentualnie z odwołaniem na
obrazową część karty obiektu. Podstawowym elementem i „drzewem genealogicznym“ obiektu ludowej architektury jest typ konstrukcji dachowej, czyli
wykonanie konstrukcji nośnej dachu. Dlatego dokładność opisu przebiegu
zależy także od tego czy badacz będzie miał możliwość odwiedzenia poddasza
opisywanego obiektu.
Podsumowanie historycznej wartości i obecnego stanu umożliwia doświadczonemu badaczowi przedstawienie oceny architektonicznej w pięciostopniowej
skali. Ewentualne architektoniczne wyjątkowe szczegóły lub elementy pogorszające wygląd architektoniczny są wymienione w opisie obiektu.
1 – obiekt chroniony wprowadzony na listę zabytków kultury NPÚ (Národní památkový ústav – odpowiednik polskiego rejestru zabytków kultury),
przytoczony jest numer i rok zapisania obiektu na listę zabytków, ewentualnie
data (okres) i autor wniosku.
2 – obiekt zaproponowany do ochrony lub według autora oceny obiekt wart
ochrony
3 – obiekt wysokiej klasy z minimum elementów pogorszających wygląd
architektoniczny
4 – obiekt przeciętny z przytoczeniem elementów pogorszających wygląd
architektoniczny
5 – obiekt niskiej klasy pod kątem architektonicznym, niestosowny pod kątem
wielkości, umiejscowienia nieuwzględniającego charakteru krajobrazu, podejścia architektonicznego.
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Częścią opisu jest wysokość w metrach ustalona na podstawie dokumentacji
wykresowej, mierzenia lub szacunków autora karty. Dane wykorzystują głównie projektanci, wykonawcy planów przestrzennych i twórcy przestrzennych
modeli włącznie z „bańkami regulacyjnymi”. Dlatego szacunkowa wysokość
jest zaznaczona znakiem zapytania.
Na podstawie informacji podpartych źródłami w karcie wymieniony jest
obecny właściciel ustalony na podstawie publicznie dostępnej ewidencji nieruchomości. Najlepiej przeprowadzić ustalenie właścicieli wszystkich obiektów w gminie w wymienionym krótkim horyzoncie czasowym (na przykład
wrzesień 2018 r.).
Przytoczenie wcześniejszych właścicieli wywiedzione jest z cytowanych
źródeł, jak: księgi wieczyste, Metryka Józefińska, stabilny kataster, archiwa
spisów ludności, spisy dusz i listy sporządzone przez gminy, przez Zarząd
Karkonoskiego Parku Narodowego i inne. Państwo tymczasem broni dostępu
do ważnego źródła historycznych informacji jakimi są księgi wieczyste złożone
w urzędzie katastralnym w Trutnovie. Możliwością jest kupno wydrukowanej
kopii wypisu, na przykład przy udziale finansowym właściciela obiektu.
Poprzez kartę osoby właściciela możliwe jest wyśledzenie dalszych obywateli
z rodziny lub użytkownika. Wcześniejsi właściciele są przyporządkowani
w kolejności chronologicznej, dlatego zapis zaczyna się od danych czasowych.
W rubryce źródła i literatura są obok w poprzednich rubrykach cytowane
źródła, wymienione również ewentualne odwołania do dziennikarskich, publicystycznych i literackich tekstów.
Opis współczesnego obiektu wywiedziony jest z osobistych badań, fotografii
i optymalnie z wizyty we wnętrzu. O ile nie wymieniono innego typu, chodzi
o dach dwuspadowy. Do podstawowych danych należy również liczba pięter,
kształt i liczba wykuszy, ewentualnie inny sposób oświetlenia poddasza. Głównie przy architekturze ludowej elementy są opisane według pierwotnego,
nie współczesnego wykorzystania, na przykład typowy element drewutnia
z pulpitowym dachem nie musi być już wykorzystywany, jako drewutnia. Przy
opisie obiektu jest wykorzystywane wprowadzone przez autora metodyki
nazewnictwo elementów karkonoskiej ludowej architektury jak na przykład
drzwi sienne we szczycie (do wnoszenia siana), małoupski wykusz sienny, wielki naczółkowy wykusz sienny. Klimeš (1992, 2007); Klimeš, Louda, Mejzrová
(2010). Opis innych elementów wywodzi się ze standardowej terminologii architektury (ryzalit, obramienia, opaski kamienne, sklepienie kolebkowe itp.)

de

Objekt
Dem Objekt sind aus der Bilddatenbasis Bilddokumente zugeordnet, also
vor allem zeitgenössische und heutige Fotografien, Baupläne, Ausschnitte
aus der Skizze des Stabilen Katasters von 1841 sowie weitere Dokumente
(Prospekte, Souvenirs, die das entsprechende Gebäude zum Thema haben,
Buchungsunterlagen, usw.). Die Titelfotografie auf der Karte des Objekts
zeigt vorzugsweise dessen heutigen Zustand, bei verschwundenen Objekten
ein Foto seines ehemaligen Standortes.
Grundlage zur Einordnung vieler Informationen ist das – zumeist mittels
Konskriptionsnummer ausgewiesene – Objekt. Es ist der historischen Gemeinde zugeordnet, zumeist mit identischem Inhalt, wie die Katastralgemeinde.
In der Objekt-Karte wird auch die Lokalität mit gegenwärtigem und historischem Namen angeführt. Einen Wendepunkt stellt das Jahr 1771 dar – von
der ersten Nummerierung an sind die Häuser mit Sicherheit verfolgbar. Die
heutigen Häuser sind nach heute gültiger Nummerierung geordnet. Gleichzeitig sind in der Objekt-Karte sämtliche Nummern der vorangegangenen
Nummerierungen angeführt, die im Rahmen dieses Projekts erstmals komplett und jeweils immer unter der Gemeinde-Karte veröffentlicht werden.
Verschwundene Häuser sind unter ihrer letzten bekannten Hausnummer
zum Zeitpunkt ihres Verfalls angeführt. Die Parzellen- bzw. Flurstücksnummer des Gebäudes ist die aktuelle Nummer. Eventuelle weitere Flurstücksnummern (älter, Änderung der Katastralgemeinde) werden in der Klammer
oder in der bauhistorischen Beschreibung angeführt. Bei verschwundenen
Häusern und Baugrundstücken ist in der Klammer die heutige Grundstücksnummer angeführt – beispielsweise die Flurstücksnummer(n) der Wiese, der
sonstigen Flächen oder Hausnummer des neuen Hause, wenn sich diese von
der ursprünglichen Nummer unterscheidet. Dies macht den Standort des
verschwundenen Hauses rückverfolgbar.
Der gegenwärtige Hausname kann bei ständigen Hausbewohnern auch
durch den Nachnamen des Besitzers ersetzt sein. Ältere Namen des Objekts
sind in zeitlicher Abfolge aufgeführt, ggf. auch samt Informationsquelle.
Zu den grundlegenden Informationen gehört der Objekttyp laut den
angeführten Kategorien. Bei historischen Bauten wird dieser von seiner
ursprünglichen Verwendung bestimmt (z.B. Landwirtschaftsgebäude), auch
wenn das Objekt heute anderweitig verwendet wird (zu Ferienzwecken). Als
Beispiel seien die ursprünglichen Sommerbauden (Almhütten) auf hochgelegenen Wiesenenklaven (Almen), Industriegebäude, Schulen, usw. genannt.

Objekttyp mit Konskriptionsnummmer
> Gebirgshaus, Bergbaude (mit Gastbetrieb), Sommerbaude
> Gasthaus mit Beherbergung, Pension, Hotel
> Eigenheim, Ferienhaus, Wohnhaus, Ferienwohnhaus
(auch Apartmenthaus)
> Folgeeinrichtung, Geschäft, Behörde, Schule, Zollamt, Kirche, Pfarrhaus,
Krankenhaus, Armenhaus
> Fabrik, gewerbliches Objekt, Mühle, Werkstatt, Bahnhof, Seilbahnstation
> Wochenendhaus /Bungalow (nicht ursprünglich, wie aus einem
Feriendorf), Laube, Gartenhaus etc.
Typen von Objekten ohne Konskriptionsnummer
> Bildstock, Skulptur, Skulpturengruppe, Kreuz, Kapelle, Kirche, Säule,
Wegkapelle/Breitpfeiler, Glockenturm, Heiligenbild
> Mahnmal, Denkmal, Grab, Gedenktafel
> Grenzstein, Meilenstein, Straßen- /Prellstein, Wegweiser, Informationstafel
> Aussichtsturm, Pavillon, Ruhestätte, Kiosk, Bude
> geodätischer Referenzpunkt, militärischer Bunker, Bergwerk
> Wasserkraftwerk, Kläranlage, Wasserwerk, Quelle, Brunnen, Trafostation
> Scheune, Wirtschaftsgebäude, Stall, Jagdhütte, Schuppen, Garage, Lager
> Bushaltestelle, Bahnhof, Brücke, Weg, Straße und sonstiges
Die Gründung des Objekts ist in der Karte als Entstehung des Flurstücks
angeführt, um eine Verwechslung mit dem Baujahr des heutigen Hauses zu
vermeiden, das nachstehend behandelt wird. Auf einem Flurstück (Parzelle)
können sich auch mehrere Bauten befinden, die Angabe „Entstehung des
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Flurstücks“ bezieht sich auf die Gründung des ersten. Wenn sich auf dem
Flurstück bereits kein Objekt mehr befindet, sind in der Rubrik verschwunden das entsprechende Jahr, ggf. das geschätzte Datum (mit Fragezeichen)
oder der Zeitraum (z.B. nach 1945) angeführt. Die Übersicht der Umbauten
bzw. wesentlicher Gebäudeveränderungen erfolgt in Jahreszahlen in zeitlicher Abfolge.
Die heutige Objektverwendung konkretisiert die Informationen über den
Haustyp. Beispiele: der Bautyp „Schulgebäude“ wird heute als Apartmenthaus genutzt, eine ehemalige Sommerbaude dient als Betriebserholungsheim.
Die frühere Verwendung des Objekts zeigt die Wandlungen im Laufe der
Jahrhundert auf – beispielsweise kann hier die Existenz einer Tischlerwerkstatt, seine Verwendung als Sitz des Bürgermeisters, Schule oder
Klassenzimmer, Teppichweberei u. ä. dokumentiert werden. Auch die zeitliche Bestimmung und die Quellenangabe sind wichtige Informationen.
Die bauhistorische Entwicklung vermittelt in kurzer Form einen Überblick über bauliche Veränderungen ab der Entstehung des Objekts bis in die
Gegenwart – sofern möglich inkl. Personifizierung. Der Autor der Übersicht
geht namentlich von historischen Fotografien aus, verweist aber auch auf
eventuell bewahrte Dokumente (Baupläne) und deren Aufbewahrungsort,
ggf. mit Verweis auf den Bildteil der Objekt-Karte. Grundelement und
‚Stammbaum‘ von Objekten der traditionellen (volkstümlichen) Architektur
ist der Typ der Dachkonstruktion, also die Ausführung des Dachstuhls.
Deshalb hängt die Genauigkeit der Wiedergabe der Entwicklungsgeschichte
des Objekts davon ab, ob der Forscher Zugang zum Dachstuhl erhält.
Die Summe aus historischem Wert und aktuellem Zustand ermöglicht dem
erfahrenen Beschreiber dann eine architektonische Bewertung auf einer
5-stufigen Skala. Eventuelle architektonische Besonderheiten oder andererseits Elemente, die das architektonische Profil beeinträchtigen, werden in der
Objektbeschreibung erwähnt.
1 – bei einem in der Liste der Kulturdenkmale des Nationalen Denkmalschutzinstituts (NPÚ) verzeichneten Objekt wird die Nummer und das Jahr
angeführt, in dem es zum Kulturdenkmal ausgerufen wurde und ggf. die
Zeit und der Autor des entsprechenden Antrags.
2 – zum Schutz vorgeschlagenes oder dem Bewertungsautoren zufolge
schutzwürdiges Objekt
3 – qualitätsvolles Objekt mit einem Minimum an seinen architektonischen
Ausdruck beeinträchtigenden Elementen
4 – durchschnittliches Objekt unter Anführung der seinen architektonischen
Ausdruck beeinträchtigender Elemente
5 – architektonisch minderwertig, unpassendes Objekt, aufgrund seiner
Baumasse, Lage angesichts des Landschaftscharakters, in seiner architektonischen Auffassung
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Teil der Beschreibung ist die Höhe in vollen Metern laut Zeichnungsunterlagen, anhand von Messungen oder Schätzung des Erstellers der ‚Karte‘.
Eine Angabe, die vor allem Projektanten, Bearbeiter von Bebauungsplänen
und Schöpfer von Raumplanungsmodellen, verwenden. Deshalb sind grobe
Schätzungen der Höhe mit einem Fragezeichen versehen.
Anhand durch Quellenangaben belegter Informationen ist in der Karte der
aus öffentlich zugänglichen Grundbüchern ermittelte derzeitige Besitzer
angeführt. Es ist angebracht, eine Ermittlung der Besitzer aller Objekte in
der Gemeinde in dem erwähnten kurzen Zeitraum (beispielsweise September 2018) zu realisieren. Die Anführung früherer Besitzer geht aus den
zitierten Quellen hervor – Grundbücher, Josephinischer Kataster, Franziszeischer (auch „stabiler Kataster“), Zählungsbögen, Seelenlisten sowie von
der Gemeinde oder von der KRNAP-Leitung erarbeitete Verzeichnisse. Der
Staat stellt sich bisher gegen die Zugänglichmachung einer wichtigen Quelle
historischer Informationen – der im Grundbuchamt in Trutnov verwahrten
Grundbücher. Eine Möglichkeit wäre der Erwerb gedruckter Auszugskopien,
z.B. unter Beteiligung der Objektbesitzer. Über die Personenkarte des Besitzers gelangt man zu weiteren Bewohnern aus der Familie des Eigentümers
oder Benutzers. Die vorherigen Besitzer sind in zeitlicher Abfolge geordnet,
deshalb beginnt die Eintragung mit einer Zeitangabe.

Pracovní karta objektu

Pec čp. 120 Bouda Pod Studničnou

Číslo popisné

120

Čp. před rokem 1981

120

Čp. před rokem 1877

464

Čp. před rokem 1805

není

Katastr

Pec pod Sněžkou

Parcela

.164

Číslo evidenční

Rauschenbach
je puvodní jméno
nedalekého
Modrého potoka.

In der Rubrik Quellen- und Literaturangaben werden neben den voranstehenden Rubriken der zitierten Quellen auch eventuelle Verweise zu Zeitungsartikeln, publizistischen und literarischen Texten angeführt.
Die Beschreibung des derzeitigen Objekts beruht auf persönlichen Nachforschungen, Fotografien, bestenfalls jedoch auf persönlichen Besuchen der
Interieure. Sofern kein anderer Bautyp angeführt ist, geht es um Satteldächer. Zu den grundlegenden Angaben gehören die Anzahl der Geschosse,
die Form und die Anzahl eventueller Erker, ggf. besondere Formen der
Erhellung des Dachgeschosses. Namentlich bei der traditionellen Architektur
werden bauliche Elemente entsprechend ihrer ursprünglichen und nicht
ihrer heutigen Verwendung beschrieben, so muss das typische Element –
Holzschuppen mit Pultdach – längst nicht mehr diesem Zweck dienen. Bei
der Beschreibung der Objekte werden vom Autor der Methodik eingeführte
Bezeichnungen der Elemente der traditionellen Riesengebirgsarchitektur
verwendet – beispielsweise Heugauben im Giebel, Kleinaupner Heugaube, große gewölbte Heugaube, usw. (Klimeš (1992, 2007); Klimeš, Louda,
Mejzrová (2010). Zur Beschreibung der sonstigen Elemente wird die übliche
Architektur-Terminologie verwendet (Risalit, Leibung, Gewände, Tonnengewölbe, usw.).

Karta objektu
Historické údaje

odvozený
Vznik domu
ti císel
z posloupnos
ání domu.
v
lo
ís
c
o
h
é
h
dru

Roku 1903 se vrátil
z tovaryšského vandru
a zahájil výrobu lyží.

Lokalita

Růžový Důl – Stumpengrund

Starší jméno objektu

Rauschenbach, SKI Mitlöhner

Typ objektu

horská bouda

Vznik parcely

kolem r. 1830

Stavba současného objektu

1910?, 1929

Zaniklo
Přestavby

1960, výkresová dokumentace 1956 / Klimeš (1992)

Současné využití objektu

pension

Dřívější využití objektu

horské hospodářství, truhlářství s výrobou lyží od r. 1903, podniková zotavovna od r. 1948, pension po r. 1989

Stavebně historický vývoj

Na uzavřené luční enklávě stával nejprve již zaniklý dům čp. 121 v dohledatelné době vždy v držení rodu Mitlöhner. Kolem roku 1830
postavil na opačné straně enklávy nejspíš Jeremias Mitlöhner novou prostou chalupu bez seníkového vikýře s vraty ve štítě. Před r. 1914
přestavěl Franz Mitlöhner přední polovinu chalupy na dům s obytným polopatrem a přistavěl velký seníkový vikýř. V roce 1929 místo
zadní nejstarší části postavil dvoupodlažní pension s obytným podkrovím prosvětleným předním sedlovým vikýřem a příčným křídlem.
Při modernizaci boudy na konci 50. let 20. století mezi nimi přibyl průběžný plochý vikýř.

Architektonické hodnocení

3 – kvalitní objekt

Výška objektu

10 m

Současný majitel

KČT Praha 1

Dřívější majitel

1930? Jeremias Mitlöhner *1770 – stavitel?
1841 Johann Mitlöhner *1802 / skica katastr
1866 Stefan Mitlöhner *1841 / Gbuch
1900 Stefan Mitlöhner *1841 / sčítání Pec
1910 Franz Mitlöhner / sčítání Pec
1945 Franz Mitlöhner *1878 / Šourek III. (1959), Bönsch (1996)
1945 znárodnění stát / § 108, nár. správce Josef Frühauf *1907 – 29. 9. 1945 – 1949 / Šourek III. (1959)
1949 Turista n.p., nájemce Spolana Neratovice / Šourek III. (1959), správce Doulíková
1978 ČSTV Jilemnice, správce Řivnáč
1981 ČSTV Jilemnice, správce Ladislav Vyskočil
1988 ČSTV Jilemnice, správce Karel Koula
1992 KČT Praha, nájemce Anna a Karel Koula, 36 lůžek / Klimeš (1992)
2000 – nyní KČT Praha, nájemce Jiří Bureš / VV 23/2004

Prameny a literatura

Dix (1922) str. 41, 74; Šourek (1959) II. str. 63; Šourek III. str. 44, 216; VV 1/1992; VV 23/2004; MfD HK 24. 12. 2016

Kartu zpracoval, dne

Pavel Klimeš, 1. 10. 2017

Kartu aktualizoval, dne

Pavel Klimeš, 10. 9. 2018

Popis objektu

Dvoupodlažní dům s obytným podkrovím a výrazným vikýřem v přední valbové střeše, příčná přístavba místo S štítu. Přistavěno
k dochované obytné části roubeného domu s polopatrem, vzadu tvarově dochovaný seníkový vikýř. V celém přízemí dochované roubení.
Dochovaná konstrukce sklepa (mléčnice). Četné truhlářské prvky, například zdobené šambrány oken nejstarší části, úprava svislého obložení s laťováním. V interiéru truhlářsky provedené zdobné zábradlí schodiště s dvojitou linkou řezby v horní části – provedené stejně jako
typický design lyží značky Mitlöhner. Schodiště do patra je původní betonové s povrchem teraso (1929). Na JZ rohu přízemí je přístavba
s pultovou střechou. Samostatný hospodářský roubený objekt s chlévy může být podle provedení rybin i dochované tabulky s čp. 121
využitý materiál ze zaniklého domu Pec čp. 121?

39

40

41

Anonym / Anonim
Franz Mitlöhner *1878 při výrobě lyží
Franz Mitlöhner *1878 podczas produkcji nart
Franz Mitlöhner *1878 bei der Skiherstellung

OSOBA
K osobě jsou z obrazové databáze přiřazeny fotografie, včetně skupinových
(rodinné, školní, pracovní a jiné), a také dokumenty (rodný list, parte, korespondence a jiné).
Do databáze Archa Krkonoš patří lidé, kteří se v dohledatelné době narodili,
žili nebo působili v Krkonoších. Přednostně jsou editovány historické (nežijící) postavy, ale vlastní kartu mohou mít i žijící osoby. Každé osobě je přiděleno šestimístné přírůstkové číslo, u mužů je předřazené písmeno M jako Male
(M123456) u žen F jako Female (F123457). Číselná řada pro muže a ženy je
stejná. Při první editaci dostane badatel sérii čísel pro jím zpracovávaný soubor osob (například příslušníci rodu Dix 020001 a výše, osvícený šlechtic
z Maršova 4. Aichelburg Berthold *1823 má číslo M000001). Čísla jednotlivým osobám přiřadí šéfredaktor aplikace. Hlavně u provdaných žen je nutné
v centrálním seznamu osob sledovat, zda již není karta vytvořena jiným badatelem pod rodným nebo jiným příjmením při opakovaném sňatku.
Každá osoba je určena příjmením, prvním křestním jménem a rokem narození (Mitlöhner Franz *1878). V případě neznámého data je uveden rok
úmrtí, označený místo hvězdičkou křížkem. Ženy jsou uvedeny posledním
známým příjmením, tedy většinou pod příjmením provdané. V rubrice manželka je vhodné uvádět v závorce i jejich rodné příjmení. V rubrice křestní
jméno jsou případně uvedena i další křestní jmena, na první pozici užívané.
Přezdívku měly osoby v celé sledované historické době. Důležité jsou přezdívky lidí z dominantních rodů, které vznikaly spojováním zkrácených křestních
jmen s odkazem na otcovskou linii, profesi, dům nebo lokalitu (Simma Ton
je Anton z rodu Kirchschlager původem ze Šímových bud v Dolní Malé Úpě,
Riesadix je Augustin Dix *1812, horník z Obřího dolu v Peci ap.).
Rod s případnou přezdívkou rodu je vyplněný u historicky dominantních
krkonošských rodin v návaznosti na kartu rodu. Ženy patří do rodu, v kterém se narodily, nikoliv do kterého se přivdaly. Podrobné zpracování rodu
včetně jeho případného mimokrkonošského původu je speciální disciplínou
vyžadující komplexní znalosti z regionu i ciziny, ale každý detail může přispět
k rozkrytí původu.
Hlavním údajem určujícím osobu je datum narození. Důležité je uvedení
zdroje, nejen u historických osob bývá i několik rozdílných údajů. Nejdůvěryhodnějším zdrojem jsou zápisy v matrice, až potom v soupisu duší, méně
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4.

přesné bývají záznamy ve sčítacích arších. Zdrojem je i ústní sdělení pamětníka či člena rodiny. Rok narození (úmrtí) spolu s příjmením a se jménem
jsou jedinými údaji, díky kterým je možné zatřídění osoby do ústředního
seznamu. Sem se řadí podle abecedního pořadí a stáří všechny editované
osoby. Ústřední seznam je hlavní pomůckou při vyhledávání osoby vložené
do aplikace Archa Krkonoš. U žijících osob je v souladu s pravidly GDPR
uvedený pouze rok narození (v případě písemného souhlasu osoby i přesné
datum). Informace jsou uvedeny i se zdrojem (například datum narození
pochází z rodného listu, matriky, soupisu duší, sčítání lidu, seznamu členů
spolku, náhrobku, ústního sdělení konkrétní osoby atd.). Vhodné je i uvedení umístění zdroje (rodinný archiv Walter Mitlöhner, Okresní archiv Trutnov
ap.), případně další digitalizované dokumenty.
Místo narození je určené obcí a současným číslem domu. Pro další bádání
a spojování osob je vhodné uvést i starší čísla popisná, u zaniklých poslední
platné číslo, případně i lokalita. Stejná pravidla platí i pro datum a místo
úmrtí.
Místo působení v území (i více domů) se nemusí shodovat s místem bydliště, obojí je k zaznamenání, stejně jako stěhování osoby v rámci sledovaného
území.
Příchod do území je u historických osob většinou daný rokem narození.
Údaj je zajímavý hlavně pro období po roce 1945. Je vhodné vyplnit i místo,
z kterého osoba do Krkonoš přišla. Takové údaje jsou zjistitelné často jen
z ústního sdělení, výjimkou je třeba kronika Pece Šourek III. (1959).

Odchod z území je údaj zaznamenaný především u původních obyvatel,
kteří odešli po květnu 1945 většinou do americké nebo ruské zóny Německa.
Transporty z bývalého okresu Trutnov (Okr. archiv Trutnov – Schulz a kol.
/2008/ Transporty) jsou dobře zpracované. U ostatních odchodů mimo obec
a region jde nejčastěji o informaci sdělenou ústně.
Profesi osoby jde vybrat z přehledu profesí typických pro region nebo vepsat
málo častou (meteorolog). V upřesnění je uvedená specializace nebo výjimečnost (výrobce lyží, nosič na Sněžku) a pozice v zaměstnání (ředitel, živnostník).
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OSOBA

Profese (platné i pro ženy)
> hospodář, sedlák, chalupník, domkař

pl

> lesní správce, polesný, hajný
> dřevař, tesař, truhlář, zedník, klempíř, pokrývač, horník, cestář, kovář,
sedlář, elektrikář, horský nosič, kočí, řidič, sklář, dělník v továrně
> fotograf, technik, učitel, projektant
> boudař, hoteliér, řezník, hostinský, číšník, servírka, kuchař, v domácnosti
> farář, kostelník, učitel, lékař, zdravotník, záchranář horské služby,
profesionální hasič
> obchodník, pekař, krejčí, švadlena, švec, kadeřnice, holič
> finanční strážník, celník, policista, voják, poštmistr, listonoš
> úředník, notář, soudce, rychtář, starosta, předseda národního výboru,
tajemník, sekretář obce, hrobník
> průvodce, učitel lyžování, profesionální lyžař, lanovkář a jiné
Členství ve spolku odráží činnost mimo vlastní zaměstnání. Osoba může být
ve více spolcích (např. lyžařský klub, hasiči, vysloužilci ap.). Politická angažovanost může být uvedená v popisu osoby (německá či československá komunistická strana, SdP, NSDAP, soc. demokraté, katolické organizace ap.). Archa
Krkonoš nevzniká pro kádrování osob, badatel by měl zvážit opodstatněnost
informace o politické angažovanosti a vždy ji doložit zdrojem.
Propojení s dalšími generacemi je zajištěné uvedením odkazu na rodiče,
manžela – manželku a děti. Editací dalších osob vzniká rozrod daného rodu.
I proto je vhodné provést editaci příbuzných najednou s návazností na ostatní členy rodu a ostatní karty příbuzných. Manželka a dcery jsou vedené pod
posledním příjmením, případně pro rychlou orientaci s uvedením rodného
příjmení manželky v závorce.
V popisu osoby mohou být formou volného textu uvedené zvláštnosti,
zásluhy, popřípadě další komentář k osobě.

Václav Novák
Hajný Jindřich Buchal Benecký *1884 z VÚ 2. čp. 75
Gajowy Jindřich Buchal Benecký *1884 z VÚ 2. nr 7
Förster Jindřich Buchal Benecký *1884 aus Großaupa II. Nr. 75
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Do osoby z bazy danych obrazowych są przyporządkowane fotografie,
włącznie z grupowymi (rodzinne, szkolne, inne) również dokumenty (świadectwo urodzenia, parte - zawiadomienie o śmierci, korespondencja i inne).
Do bazy danych Arka Karkonoszy przynależą ludzie, którzy urodzili się w
dającym się ustalić okresie, żyli lub działali w Karkonoszach. Priorytetowo
edytowane są historyczne (nieżyjące) osoby, ale własną kartę mogą mieć
również osoby żyjące. Każdej osobie jest przydzielony sześciocyfrowy numer
porządkowy, u mężczyzn jest poprzedzony literą M jak Male (M123456) u
kobiet F jak Female (F123457). Ciąg liczbowy dla mężczyzn i kobiet jest taki
sam. Podczas pierwszej edycji badacz otrzyma serię numerów dla zbioru osób
przez niego opracowywanych (na przykład członkowie rodu Dix 020001
i wyżej, oświecony szlachcic z Maršova 4. Aichelburg Berthold *1823 ma
numer M000001). Poszczególnym osobom numery przyporządkuje redaktor
naczelny aplikacji. Głównie przy mężatkach głównie w centralnym spisie osób
konieczne jest śledzenie, czy karta danej kobiety nie została stworzona przez
innego badacza pod panieńskim lub pod innym nazwiskiem przy ponownym
zamążpójściu.
Każda osoba jest oznaczona nazwiskiem, pierwszym imieniem i rokiem
urodzenia (Mitlöhner Franz *1878). W przypadku nieznanej daty jest wymieniony rok śmierci oznaczony zamiast gwiazdki krzyżykiem. Kobiety są wymienione z ostatniego znanego nazwiska, zatem w większości pod nazwiskiem
mężatki. W rubryce żona dobrze jest wymienić w nawiasie również ich nazwisko panieńskie. W rubryce imię są ewentualnie wymienione i dalsze imiona,
na pierwszej pozycji imię używane. Przydomek miały osoby w całym badanym okresie historycznym. Ważne są przydomki ludzi z dominujących rodów,
które powstawały poprzez połącznie skróconych imion z odniesieniem na
linię ojca, zawód, dom lub osadę (Simma Ton to Anton z rodu Kirchschlager
pochodzący ze Šímových bud w Dolní Malé Úpě, Riesadix to Augustin Dix
*1812, górnik z Obřího dolu w Peci itp.).
Ród z ewentualnym przydomkiem rodu jest uzupełniony przy historycznych
dominujących karkonoskich rodzinach w nawiązaniu do karty rodu. Kobiety
przynależą do rodu, w którym się urodziły, nie to tego, do którego weszły
poprzez zamążpójście.
Szczegółowe opracowanie rodu, włącznie z jego ewentualnym poza karkonoskim pochodzeniem jest osobną dyscypliną wymagającą kompleksowej
znajomości z regionu i zagranicy, ale każdy szczegół może przyczynić się do
odkrycia pochodzenia.
Główną informacją identyfikującą osobę jest data urodzenia. Ważne jest
przytoczenie źródła, nie tylko przy historycznych postaciach bywa nawet

kilka różnych danych. Najbardziej wiarygodnym źródłem są zapisy z metryki
(księgi metrykalne), dopiero potem ze spisu dusz, mniej dokładnie bywają
zapisy w spisach archiwalnych, spisach ludności. Źródłem jest również ustny
przekaz świadka czy członka rodziny. Rok urodzenia (śmierci) razem z nazwiskiem i imieniem jest jedynym rodzajem danych, aby zaistniała możliwość
włączenia osoby do centralnego spisu. Tutaj przyporządkowuje się według
kolejności alfabetycznej i wieku wszystkie edytowane osoby. Centralny spis
jest główną pomocą przy wyszukiwaniu osoby włożonej do aplikacji Arka
Karkonoszy. U osób żyjących w zgodzie z regułami RODO jest przytoczony
tylko rok urodzenia (w przypadku pisemnej zgody osoby i dokładna data).
Informacje są wymienione razem ze źródłem (na przykład data urodzenia
pochodzi z aktu urodzenia, ksiąg metrykalnych, spisu duszy, spisu ludności,
listy członków stowarzyszenia, nagrobku, ustnego przekazu konkretnej osoby
itd.). Stosowne jest również wymienienie źródła (archiwum rodzinne Walter
Mitlöhner, powiatowe archiwum Trutnov itp.), ewentualnie inne dokumenty
dygitalizowane.
Miejsce urodzenia jest określone gminą i obecnym numerem domu.
Do dalszych badań i łączenia osób dobrze jest wymienić również starsze numery adresowe, u zanikłych domów ostatni obowiązujący numer, ewentualnie
również osada. Podobne reguły obowiązują i dla daty i miejsca śmierci.
Miejsce działania na terenie (i więcej domów) nie musi się zgadzać
z miejscem zamieszkania, oba adresy są do odnotowania, podobnie jak przeprowadzanie się osoby w ramach badanego obszaru.
Przybycie do regionu przy historycznych osobach jest w większości dane
rokiem urodzenia. Informacja ta jest interesująca głównie dla okresu po 1945
roku. Odpowiednie jest uzupełnienie również miejsca, z którego dana osoba
przybyła do Karkonoszy. Tego typu dane są do ustalenia często tylko z ustnego przekazu, wyjątkiem jest na przykład kronika Pece Šourek III. (1959).
Odejście z regionu to informacja wymieniona przede wszystkim przy pierwotnych obywatelach, którzy odeszli po maju 1945 r. w większości do amerykańskiej lub radzieckiej strefy Niemiec. Transporty z byłego powiatu Trutnov
(powiatowe archiwum Trutnov - Schulz i zesp. /2008/ Transporty) są dobrze
opracowane. Przy innych odejściach poza gminę i region chodzi najczęściej
o informację przekazaną ustnie.
Zawód osoby można wybrać z przeglądu zawodów typowych dla regionu lub
wpisać rzadki zawód (meteorolog). W uszczegółowieniu jest wymieniona specjalizacja lub wyjątkowość (producent nart, tragarz na Śnieżkę) i pozycja
w pracy (dyrektor, drobny przedsiębiorca).
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Zawody (obowiązujące również dla kobiet)
> gospodarz rolnik, właściciel chałupy, właściciel domu

PERSON

de

> zarządca leśny, leśniczy, gajowy
> drwal, cieśla, stolarz, murarz, blacharz, dekarz, górnik, drogomistrz,
kowal, siodlarz
> elektryk, tragarz górski, woźnica, kierowca, szklarz, robotnik w fabryce
> fotograf, technik, nauczyciel, projektant
> właściciel budy, hotelarz, rzeźnik, gościński, kelner, kelnerka, kucharz,
gospodyni domowa
> proboszcz, kościelny, nauczyciel, lekarz, pracownik służby zdrowia,
ratownik służby górskiej, strażak zawodowy
> handlowiec, piekarz, krawiec, szwaczka, szewc, fryzjerka, fryzjer (cyrulik)
> pracownik kontroli finansowej, celnik, policjant, żołnierz, poczmistrz,
listonosz
> urzędnik, notariusz, sędzia, sołtys, starosta, przewodniczący rady
narodowej, sekretarz, sekretarz gminy, grabarz
> przewodnik, nauczyciel jazdy na nartach, pracownik obsługi kolei linowej,
i inne.
Członkostwo w stowarzyszeniu odzwierciedla działalność pozazawodową.
Osoba może być w wielu stowarzyszeniach (np. klub narciarski, straż ochotnicza, weterani itp.). Zaangażowanie polityczne może być wymienione w
opisie (niemiecka czy czechosłowacka parta komunistyczna, SdP, NSDAP, soc.
demokraci, organizacje katolickie itp.). Arka Karkonoszy nie powstaje po to,
by sprawdzać (lustrować) osoby, badacz winien zważyć zasadność informacji
o zaangażowaniu politycznym i zawsze podeprzeć ją źródłem.
Łączenie z dalszymi generacjami jest zapewnione przytoczeniem odwołania
na rodziców, żonę, dzieci. Poprzez edycję kolejnych osób uwidacznia się
rozród danego rodu. Dlatego też dobrze jest przeprowadzić edycję krewnych
jednocześnie z powiązaniem na pozostałych członków rodu i pozostałe karty
krewnych. Żona i córki są prowadzone pod ostatnim nazwiskiem, ewentualnie dla szybkiej orientacji z przytoczeniem nazwiska panieńskiego żony
w nawiasach.
Hugo Gleissner
Cestář Johann Tippelt *1876 z VÚ 2. staré čp. 2
Dróżnik Johann Tippelt *1876 z VÚ 2. dawny nr 2
Wegebauer Johann Tippelt *1876
aus Groß-Aupa II., alte Nr. 2
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W opisie osoby w formie wolnego tekstu mogą być wymienione cechy szczególne, zasługi, ewentualnie dalszy komentarz dotyczący osoby.

Jeder Person sind aus der Datenbasis Fotografien einschließlich Gruppenfotografien (Familien-, Klassenfotos, Arbeitskollegen u.a.m.) sowie sonstige Dokumente (Geburtsurkunden, Todesanzeigen, Briefwechsel etc.) zugeordnet.
In die Datenbasis ‚Arche des Riesengebirges‘ gehören Menschen, die in der
rückverfolgbaren Zeit im Riesengebirge geboren wurden, lebten oder wirkten. Vorzugsweise werden historische (nicht mehr lebende) Personen bearbeitet, aber auch lebende Personen können ihre eigene Karte haben. Jeder
Person wird eine sechsstellige Zugangsnummer (lfd. Nummer) zugeteilt, bei
Männern steht ihr ein ‚M‘ wie Male voran (M123456), bei Frauen ein ‚F‘, wie
Female (F123457). Die Zahlenreihe für Männer und Frauen ist gleich. Bei
der ersten Editierung erhält der Forscher eine Serie von Ziffern für die von
ihm verarbeitete Personendatei (beispielsweise die Angehörigen der Familie
Dix 020001 und höher, der aufgeklärte Adlige aus Marschendorf IV. – Aichelburg, Berthold *1823 hat die Nummer M000001). Die Nummern der
einzelnen Personen werden vom Chefredakteur zugeteilt. Namentlich bei
verheirateten Frauen muss im zentralen Personenregister verfolgt werden,
ob von einem anderen Forscher nicht bereits eine andere Karte unter ihrem
Geburtsnamen oder – bei mehreren Ehen – unter anderem Nachnamen
angelegt wurde.
Jede Person wird anhand ihres Nachnamens, ersten Geburts- bzw. Vornamens definiert (Mitlöhner, Franz *1878). In Falle eines unbekannten Datums
wird das angeführte Todesjahr mit einem Kreuz, anstatt mit einem Sternchen versehen. Frauen sind unter ihrem letzten bekannten Nachnamen, also
in der Regel unter ihrem Ehenamen (gem. Familiennamen) angeführt. In
der Rubrik ‚Ehegattin‘ sollte auch deren Geburtsname angeführt werden. In
der Rubrik Geburtsname sind gegebenenfalls auch weitere, an erster Stelle
verwendete Geburtsnamen angeführt. Im gesamten verfolgten historischen
Zeitraum hatten Personen Bei-, bzw. Übernamen. Wichtig sind Beinamen
dominanter Geschlechter (Familien), die aus der Verbindung mit verkürzten Geburtsnamen und Verweisung auf Patronymika, Berufe, Häuser oder
Wohnorte entstanden (so ist ‚Simma Ton‘ ein Anton aus dem Geschlecht der
Kirchschlager, die aus Simmaberg in Nieder-Kleinaupa stammten, Riesadix
wiederum ist Augustin Dix *1812, ein Bergmann aus dem Riesengrund in
Petzer, usw.)
Das Geschlecht, eventuell samt Beiname des Geschlechts, ist bei historisch
dominanten Riesengebirgsgeschlechtern mit Verweis auf die Geschlechts-Karte ausgefüllt. Frauen gehören zum Geschlecht, in dem sie geboren wurden und mitnichten zur Familie, in die sei eingeheiratet haben. Die detaillierte Verarbeitung der Geschlechter samt ihrer eventuellen Herkunft außerhalb
des Riesengebirges ist eine Spezialdisziplin, die komplexe Kenntnisse der

Region und sowie auch des Auslandes voraussetzt, aber jedes Detail kann zur
Aufdeckung ihres Ursprungs beitragen.
Hauptangabe zur Bestimmung der jeweiligen Person ist deren Geburtsdatum. Wichtig ist die dazugehörige Quellenangabe, denn nicht nur bei
historischen Personen gehen die Angaben mitunter auseinander. Die verlässlichste Quelle sind Einträge in Pfarrmatrikeln (Personenstandsbüchern),
erst dann folgen Seelenlisten oder Mannschaftsbücher, noch weniger genau
sind häufig Vermerke in Zählungsbögen. Auch mündliche Mitteilungen von
Augenzeugen oder Familienmitgliedern mögen solch eine Quelle sein. Das
Geburtsdatum (Todesdatum) ist zusammen mit dem Vor- und Nachnamen
die einzige Angabe, um die Person ins Zentralregister einzureihen. In diesem
sind sämtliche, alphabetisch und nach ihrem Alter bearbeiteten Personen
aufgelistet. Dieses Zentralregister ist das Haupthilfsmittel zur Personensuche
in der App ‚Arche des Riesengebirges‘. Bei noch lebenden Personen wird in
Einklang mit den Regeln der Datenschutz-Grundverordnung lediglich das
Geburtsjahr angeführt (im Falle der schriftl. Einwilligung der betreffenden
Person auch das genaue Datum). Die Informationen sind samt Quellenangabe angeführt (z.B.: die Angabe des Geburtsdatums stammt aus der Geburtsurkunde, dem Personenstandsregister, der Seelenliste /Mannschaftsbuch,
dem Zählungsbogen, der Vereins-Mitgliederliste, vom Grabstein, mündlichen Mitteilungen einer konkreten Person, usw.). Es ist passend, auch den
Ort der Quellenangabe anzugeben (Familienarchiv von Walter Mitlöhner,
Kreisarchiv Trutnov, usw. oder ggf. auch weitere digitalisierte Dokumente
anzugeben.
Der Geburtsort wird vom Ort (Gemeinde) und der heutige Hausnummer
bestimmt. Zur tieferen Forschung, sowie um Personen miteinander verbinden zu können, sollten auch ältere Konskriptionsnummern angeführt werden, bei verschwundenen Häusern die letzte bekannte Nummer, oder ggf.
die Lokalität. Das gleiche gilt auch für das Todesdatum und den Todesort.
Die Wirkungsstätte auf dem Gebiet (auch mehrere Häuser) muss nicht mit
dem Wohnort übereinstimmen, beides sollte verzeichnet werden, genauso,
wie eventuelle Umzüge der Person im verfolgten Zeitraum.
Die Ankunft im Gebiet ist bei historischen Personen gewöhnlich das Geburtsdatum. Diese Angabe ist namentlich für die Zeit nach 1945 von Bedeutung. So sollte auch der Ort eingetragen werden, aus welchem die Person ins
Riesengebirge kam. Solche Daten sind häufig nur aus mündlichen Mitteilungen zu ermitteln, eine Ausnahme bildet beispielsweise die Chronik von Pec
Šourek III. (1959).
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Der Weggang aus dem Gebiet wird namentlich bei den ursprünglichen
Einwohnern verwendet, die nach dem Mai 1945 zumeist in die amerikanische oder russische Besatzungszonen abgeschoben wurden. Die Transporte
aus dem ehemaligen Kreis Trutnov (Kreisarchiv Trutnov – Schulz & Kollegen /2008/ Transporte) sind gut verarbeitet. Bei sonstigen Weggängen in
Gebiete außerhalb der Gemeinde und Region geht es zumeist um mündliche
Mitteilungen.
Der Beruf der Person kann aus der Auflistung typischer regionaler Berufe
ausgewählt werden, weniger häufige Berufe (Meteorologe) können eingetragen werden. In der Konkretisierung werden Spezialisierungen oder besondere Tätigkeiten (Skihersteller, Koppenträger) sowie die ausgeübte Position
angeführt.

Die Verbindung zu weiteren Generationen erfolgt durch Verweise auf die
Eltern, den Ehegatten und die Kinder. Durch Editieren verwandter Personen entsteht der Stammbaum der jeweiligen Familie. Auch deshalb ist es
angebracht, die Verarbeitung der Verwandten auf einmal, anknüpfend an
die sonstigen Mitgliedern dieses Geschlechts und die Karten ihrer Verwandten zu realisieren. Die Ehegattin und die Töchter werden unter ihrem letzten
Nachnamen und ggf. zur raschen Orientierung unter Anführung des Geburts- bzw. Mädchennamens der Ehegattin in der Klammer angeführt.
In der Personenbeschreibung können in freier Textform Besonderheiten,
Verdienste ggf. auch Kommentare zur Person beschrieben werden.

Berufe (auch für Frauen gültig)

Jedním ze synovcu Franze
byl Bruno Mitlöhner.

> Landwirt, Bauer, Kötner, Häusler/Kleinstbauer
> Forstwirt, Revierförster, Förster
> Holzhauer /-fäller, Zimmerer, Tischler, Maurer, Klempner, Dachdecker,
Bergmann, Wegebauer, Schmied, Sattler, Elektriker, Bergträger, Kutscher,
Glasmacher, Fabrikarbeiter
> Fotograf, Techniker, Lehrer, Projektant

Pracovní karta osoby

Anonym / Anonim

> Baudler, Hotelier, Metzger, Gastwirt, Kellner, Kellnerin, Koch,
Hausfrau

Bruno Mitlöhner *1912 z Pece
čp. 174 (vlevo) v Čs. armádě

> Pfarrer, Kirchendiener, Lehrer, Arzt, Sanitäter, Bergretter, professioneller
Feuerwehrmann

Bruno Mitlöhner *1912 aus Petzer
Nr. 174 (links) als Angehöriger
der Tschechoslowakischen Armee

Bruno Mitlöhner *1912 z Pece
nr 174 (z lewej) w Čs. armi

pocházela
x
i
D
a
n
n
A
cp. 124,
u
l
o
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o
h
é
v
z Ružo
a Máma.
d
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o
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e
n
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> Händler, Bäcker, Schneider, Schneiderin, Schuster, Frisöse, Frisör
> Finanzwächter, Zollbeamter, Polizist, Soldat, Postmeister, Briefträger
> Beamter, Notar, Richter, Schultheiß, Bürgermeister, Vorsitzender des
Volksausschusses, Sekretär, Fremdenführer, Skilehrer, professioneller
Skifahrer, Seilbahnmaschinist, u.a.m.
Die Vereinsmitgliedschaft widerspiegelt außerhalb des Berufs ausgeübte
Tätigkeiten. Die Person kann Mitglied in mehreren Vereinen sein (z.B. im
Skiklub, in der Freiwilligen Feuerwehr, Veteranenverein, usw.). Das politische Engagement kann in der Personenbeschreibung enthalten sein
(Deutsche oder Tschechoslowakische Kommunistische Partei, SdP, NSDAP,
Sozialdemokraten, katholische Organisationen, usw.). Hinweis: Die ‚Arche
des Riesengebirges‘ dient nicht zur Prüfung der politischen Gesinnung der
Personen – der Forscher sollte genau die Berechtigung der Information
über das politische Engagement prüfen und diese immer per Quellenangabe
belegen.
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Karta osoby
Číslo osoby
Rod
Příjmení
Rodné
Další příjmení
Jméno
Přezdívka
Titul
Datum narození
Místo narození
Datum úmrtí
Místo úmrtí
Příchod do území
Odchod z území
Místo působení
Profese a místo
Organizace
Otec
Matka
Manžel-ka 1.
Manžel-ka 2.
Manžel-ka 3.

Mitlöhner Franz *1878
M123456
Mitlöhner – Jessa-Leute
Mitlöhner

Franz
Schimiltlöhner
8. 12. 1878 / matrika N VÚ
Pec čp. 121
Německo / ústní sdělení Kneifel Renate 6. 9. 2017
1878
9. 8. 1946 ruská zóna Německa, XVII. transport / Transporty TU
Pec, Růžový Důl čp. 120 – Bouda Pod Studničnou
zaměstnání truhlář, výrobce lyží, Pec čp. 120
Mitlöhner Stefan *1841
Mitlöhner Anna *1846 (Meergans)
Mitlöhner Anna *1886 (Dix), oo 20.11.1906 / matrika N VÚ

Gall Ida *1907, Meergans Anna *1908, Mitlöhner Olga *1910 / sčítání 1910,
Mitlöhner Ehrfried *1920 / sčítání 1921
Dix (1922) str. 23; Šourek III. (1959) str. 62; Klimeš VV 1/1992, VV 23/2004,
Prameny a literatura
VV 50/2018; Kučera MfD HK 24. 12. 2016; ústní sdělení Renate Kneifel 5. 9.
2016, 6. 9. 2017; Ackermann (2017) Dopis nabídka lyží 13. 11. 1931
Kartu zpracoval, dne
Pavel Klimeš, 1. 10. 2017
Kartu aktualizoval, dne Pavel Klimeš, 1. 6. 2018
Franz Mitlöhner je prvním výrobcem lyží v Peci, s výrobou začal po návratu
Popis osoby
z vandru 1903. Lyže zn. Mitlöhner Riesenhain mají vlastní design – na vrchní
ploše černá protnutá dvoulinka, někdy vypálené logo na spodní straně špičky.
Děti

Dcera Anna se provdala
do Modrodolské boudy
Pec cp. 101.
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5.

Anonym / Anonim
Rodina Stefana Mitlöhnera *1841 z Pece čp. 120 s rodovým erbem
Rodzina Stefana Mitlöhnera *1841 z Pece nr 120 z rodowym herbem
Familie von Stefan Mitlöhner *1841 aus Petzer Nr. 120 mit Familienwappen

Rod
Souhrnné informace rodu jsou zpracovávány pro tradiční krkonošské rodiny.
Po staletí izolované komunity vytvořily unikátní společenství příbuzných lidí.
Propojením rodokmenů dominantních rodin vzniká rodokmen obcí a celého
regionu. K tomu by měla v ideální podobě dospět editace co největšího počtu
osob. Unikátním pramenem jsou rodové linie Malé Úpy v podobě stromů
vypracované páterem Krskem na konci 19. století. Region významně ovlivnily
šlechtické a podnikatelské rody, u obou skupin jsou materiály pro sledování
početných linií a z toho vyplývajících souvislostí. Kartu rodu mohou mít
i později usazené rodiny s více generacemi. Samostatnou kapitolou je bádání
původu krkonošských rodů, z nichž část má kořeny v rakouských Alpách
(především Štýrsko a Tyrolsko včetně Jižního a nejspíš i Východního, také
Korutany a některé oblasti Solné komory).
Vedle jména rodu v převládající podobě mají některé i vlastní přezdívku
rodu (Mitlöhnerové jsou Jessa-Leute). Jiné verze příjmení zahrnují nejen
podobu v dávné historii, ale i z posledních let (nejstarší verze Laymer je pozdější Lahmer, Lammer nebo Lamer). Podle početnosti osob rodu v jednotlivých místech ze záznamů vyplyne dominantní obec rodu a výskyt v dalších
místech. Z hlediska historie rodu je zajímavá rubrika nejstarší výskyt, kam se
i s uvedením zdroje zapisují osoby především z 16. a nejčastěji ze 17. století.
Hlavním pramenem jsou první matriky, popřípadě nejstarší pracovní a daňové seznamy. Důležité je uvést, v jakém jazyce byl seznam vypracovaný.
V kartě rodu se průběžně doplňuje vazba na objekty Krkonoš. Do kolonky
jednotlivé obce se vpisují čísla popisná se zjištěným výskytem příslušníků
rodu, především v případě jejich narození nebo vlastnictví objektu.
Významné osobnosti z rodu vyplývají z vyplněné karty osoby, kdy badatel
usoudí, že si svými činy zaslouží pozornost (Mitlöhner Franz *1878 – první
výrobce lyží v Peci, Pfluger Johann *1855 – výrazný starosta Maršova 4.).
Vazba na lokality v Alpách je předmětem dlouhodobého výzkumu, do kterého přispějí i informace z aplikace Archa Krkonoš. Do této rubriky patří
i původ rodů mimo Alpy (Dix).
Popis rodu obsahuje vysvětlení původu jména, komentář k nejstaršímu výskytu, historické i dnešní četnosti výskytu, význam rodu pro region, popřípadě zjištěné vazby mimo Krkonoše.
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Sledované historické rody východních Krkonoš

Rody šlechtické
Aichelburg, Czernin, Czernin-Morzin, okrajově Harrach, Schaffgotsch
Rody průmyslníků
Bischof, Eichmann, Etrich, Dix, Fiebiger, Piette, Roeder, Ruffer, Stephan,
případně další
Rody obyvatel Albeřic a Lysečin
Hoffmann, Klose, Köhler, Kramer, Kühnel, Lahmer, Plechatsch, Scholz,
Schwantner, Trübenecker, Wasse, případně další
Rody obyvatel Janských Lázní a Černé Hory
Baudisch, Illner, Schubert, Stark, Sturm, případně další
Rody obyvatel Malé Úpy
Brunnecker, Grabiger, Hübner, Kirchschlager, Lath, Marksteiner, Mohorn,
Patsch, Patzelt, Pfluger, Renner, Russe, Sagasser, Salwender, případně další
Rody obyvatel Maršova
Jantsch, Just, Krause, Missberger, Reiss, Demuth, případně další
Rody obyvatel Rýchor a Sklenářovic
Bayer, Bohner, Polz, Seidel, Zieris, Zosel, případně další
Rody obyvatel Svobody
Fiedler, Gall, Wende, Wurbs
Rody obyvatel Velké Úpy a Pece
Berauer, Berger, Bernkopf, Bönsch, Braun, Buchberger, Dix, Ettrich,
Fuckner, Gleissner, Hampel, Hintner, Hofer, Kneifel, Kugler, Meergans,
Mitlöhner, Richter, Steiner, Tasler, Thamm, Tippelt, Wimmer, Zinnecker,
případně další
Rody obyvatel Temného Dolu
Jelinek a další rody českých sklářů, Rummler, případně další
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RÓd
Sumaryczne informacje dot. rodu są opracowywane dla tradycyjnych karkonoskich rodzin. Przez stulecia izolowane wspólnoty wytworzyły unikatową
społeczność spokrewnionych ludzi. Poprzez połączenie drzew genealogicznych dominujących rodzin powstaje drzewo genealogiczne gminy i całego
regionu. To tego właśnie w idealnej postaci miałaby doprowadzić edycja jak
największej liczby osób. Unikatowym źródłem są linie rodowe Malé Úpy w
postaci drzew opracowane przez ojca Krska na końcu 19. stulecia. Na region
znacząco wpłynęły szlacheckie i przedsiębiorcze rody, u obu grup są materiały do prześledzenia licznych linii i z tego wypływających powiązań. Kartę
rodu mogą mieć i później osiadłe rodziny z wieloma generacjami. Odrębnym
rozdziałem jest badanie pochodzenia rodów karkonoskich, z których część
ma korzenie w austriackich Alpach (przede wszystkim Styria i Tyrol włącznie
z Południowym a najprawdopodobniej i Wschodnim, również Karyntia i
niektóre obszary Salzkammergut).
Obok nazwiska rodu w przeważającej postaci niektóre mają również własny
przydomek rodu (Mitlöhnerové to Jessa-Leute). Inne wersje przydomku
obejmują nie tylko postać w dawnej historii, ale i z ostatnich lat (najstarsza
wersja Laymer jest późniejszą Lahmer, Lammer lub Lamer). Według liczebności osób rodu w poszczególnych miejscach ze spisu wypłynie dominująca
gmina rodu i występowanie w kolejnych miejscach. Z punktu widzenia
historii rodu interesującą rubryką jest najstarsze występowanie, gdzie zapisywane są osoby z przytoczeniem źródła przede wszystkim z 16. a najczęściej
z 17. stulecia. Głównym źródłem są pierwsze księgi metrykalne, ewentualnie
najstarsze pracownicze i podatkowe spisy. Ważne jest zaznaczenie, w jakim
języku spis został opracowany.
W karcie rodu na bieżąco uzupełnia się powiązanie z obiektami Karkonoszy.
Do kratki poszczególnej gminy wpisywane są numery adresowe ze stwierdzonym występowaniem członków rodu, głównie w przypadku ich urodzenia lub
własności obiektu.
Znaczące osobistości rodu wypływają z wypełnionej karty osoby, kiedy to badacz osądzi, że dana osoba ze swoimi czynami zasługuje na uwagę (Mitlöhner
Franz *1878 – pierwszy wytwórca nart v Peci, Pfluger Johann *1855 – wyrazisty starosta Maršova 4.).
Powiązanie z osadami w Alpach jest przedmiotem długotrwałych badań, do
których przyczynią się również informacje z aplikacji Arka Karkonoszy. Do tej
rubryki przynależy również pochodzenie rodu poza Alpami (Dix).
Opis rodu zawiera wyjaśnienie pochodzenia nazwiska, komentarz do najstarszego występowania, historyczne i współczesne częstotliwości występowania, znaczenie rodu dla regionu, ewentualnie stwierdzone powiązania poza
Karkonoszami.
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Badane historyczne rody wschodnich Karkonoszy
Rody szlacheckie
Aichelburg, Czernin, Czernin-Morzin, marginalnie Harrach, Schaffgotsch
Rody przemysłowców
Bischof, Eichmann, Etrich, Dix, Fiebiger, Piette, Roeder, Ruffer, Stephan,
ewentualnie dalsze
Rody obywateli Albeřic i Lysečin
Hoffmann, Klose, Köhler, Kramer, Kühnel, Lahmer, Plechatsch, Scholz,
Schwantner, Trübenecker, Wasse, ewentualnie dalsze
Rody obywateli Janských Lázní i Černé Hory
Baudisch, Illner, Schubert, Stark, Sturm, ewentualnie dalsze
Rody obywateli Malé Úpy
Brunnecker, Grabiger, Hübner, Kirchschlager, Lath, Marksteiner, Mohorn,
Patsch, Patzelt, Pfluger, Renner, Russe, Sagasser, Salwender, ewentualnie
dalsze
Rody obywateli Maršova
Jantsch, Just, Krause, Missberger, Reiss, Demuth, ewentualnie dalsze
Rody obywateli Rýchor i Sklenářovic
Bayer, Bohner, Polz, Seidel, Zieris, Zosel, ewentualnie dalsze
Rody obywateli Svobody
Fiedler, Gall, Wende, Wurbs
Rody obywateli Velké Úpy i Pece
Berauer, Berger, Bernkopf, Bönsch, Braun, Buchberger, Dix, Ettrich,
Fuckner, Gleissner, Hampel, Hintner, Hofer, Kneifel, Kugler, Meergans,
Mitlöhner, Richter, Steiner, Tasler, Thamm, Tippelt, Wimmer, Zinnecker,
ewentualnie dalsze
Rody obywateli Temného Dolu
Jelinek i dalsze rody czeskich szklarzy, Rummler, ewentualnie dalsze

Geschlecht

de

Zusammenfassende Informationen zum Geschlecht (Familie) werden in der
Regel für traditionelle Riesengebirgsfamilien verarbeitet. In diesen jahrhundertelang isolierten Gemeinschaften bildeten sich Sippen verwandter
Familien heraus. Durch die Verknüpfung dominanter Familien entsteht so
der Stammbaum der Gemeinde oder sogar einer ganzen Region. Dies sollte
im Idealfall die Verarbeitung einer größtmöglichen Anzahl von Personen
ermöglichen. Eine einzigartige Quelle hierfür sind die von Pater Krsek im 19.
Jahrhundert als ‚Stammbäume‘ gezeichneten Geschlechtslinien in Kleinaupa.
Die Region wurde auf nachhaltige Weise von Adelshäusern und Unternehmerfamilien geprägt – beide Gruppen bieten ausreichend Stoff zum Verfolgen zahlreicher Linien und der daraus hervorgehenden Zusammenhänge.
Auch später angesiedelte Familien mit mehreren Generationen können ihre
‚Geschlechts-Karte‘ haben. Ein selbstständiges Kapitel sind Forschungen, die
den Ursprung von Riesengebirgsfamilien skizzieren, von denen einige ihre
Wurzeln in Alpenländern haben (vor allem in der Steiermark und im Tirol,
auch im Südtirol und wohl auch im Osttirol, sowie in Kärnten und in manchen Teilen des Salzkammerguts).
Neben dem Namen des Geschlechts in dessen überwiegender Form haben
manche von ihnen auch eigene Familien-Beinamen (so wurden die Mitlöhner Jessa-Leute genannt). Andere Versionen von Nachnamen enthalten
nicht nur einen Verweis auf deren frühe Geschichte, aber auch aus jüngster
Vergangenheit (die älteste Version Laymer wird später zu Lahmer, Lammer
oder Lamer). Neben der Größe des Geschlechts an den einzelnen Orten
geht aus den Verzeichnissen auch der dominante Wohnort dieser Familie
und ihre Vertretung an weiteren Orten hervor. Aus Sicht der Geschichte
des Geschlechts ist die Rubrik häufigstes Vorkommen interessant, in der vor
allem Personen aus dem 16. und am häufigsten aus dem 17. Jahrhundert
samt Quellenangabe vermerkt sind. Hauptquelle sind erste Matrikel (Personenstandsregister), ggf. auch älteste Arbeits- und Steuerlisten. Wichtig ist es
anzuführen, in welcher Sprache diese Listen/Verzeichnisse erarbeitet wurden.
In der Geschlechts-Karte wird fortlaufend dessen Beziehung zu Riesengebirgsobjekten ergänzt. In der Spalte der einzelnen Gemeinden werden die
Konskriptionsnummern mit dem festgestellten Vorkommen der Angehörigen dieses Geschlechts eingetragen, namentlich bei deren Geburt oder wenn
das Objekt in ihrem Besitz ist.

Pavel Klimeš
Jména Hofer a Lechner na pomníku padlých z Velké války ve St. Johannu
v Ahrntalu připomínají vazbu krkonošských rodin na Jižní Tyrolsko
Nazwiska Hofer i Lechner na pomniku poległych podczas Wielkiej Wojny w St. Johann
w dolinie Ahrntal przypominają o powiązaniach karkonoskich rodzin z Tyrolem Południowym
Die Namen Hofer und Lechner am Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
in St. Johann im Ahrntal bezeugen die Verbindung dieser Riesengebirgsgeschlechter zum Südtirol
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Bedeutende Persönlichkeiten dieses Geschlechts gehen aus der ausgefüllten ‚Personen-Karte‘ hervor, sofern der Forscher zur Ansicht gelangt, dass
seine Taten Aufmerksamkeit verdienen (Mitlöhner, Franz *1878 – erster Skihersteller in Petzer; Pfluger, Johann *1855 – bemerkenswerter Bürgermeister
von Marschendorf IV.).

Geschlechter der Einwohner von GroSSaupa und Petzer
Berauer, Berger, Bernkopf, Bönsch, Braun, Buchberger, Dix, Ettrich,
Fuckner, Gleissner, Hampel, Hintner, Hofer, Kneifel, Kugler, Meergans,
Mitlöhner, Richter, Steiner, Tasler, Thamm, Tippelt, Wimmer, Zinnecker,
ggf. andere mehr

Die Verbindung zu Lokalitäten in den Alpen ist Gegenstand langjähriger
Forschungen, zu welcher auch die Informationen aus der App ‚Arche des
Riesengebirges‘ beitragen. In diese gehören auch Geschlechter, die nicht aus
Alpenländern stammen (Dix).

Geschlechter der Einwohner von Dunkeltal
Jelinek und weitere Geschlechter böhmischer Glasmacher, Rummler,
ggf. andere mehr

Die Beschreibung des Geschlechts beinhaltet die Herkunft des Namens,
einen Kommentar zu dessen ältestem Vorkommen, die historische und
heutige Häufigkeit seiner Vertretung, die Bedeutung des Geschlechts für
die Region, bzw. ggf. auch festgestellte Beziehungen zu Orten außerhalb des
Riesengebirges.
Verfolgte historische Geschlechter
des Ostriesengebirges
Adelsgeschlechter
Aichelburg, Czernin, Czernin-Morzin, marginal auch Harrach, Schaffgotsch
Unternehmerfamilien
Bischof, Eichmann, Etrich, Dix, Fiebiger, Piette, Roeder, Ruffer, Stephan
Geschlechter der Einwohner von Albendorf
und Kolbendorf
Hoffmann, Klose, Köhler, Kramer, Kühnel, Lahmer, Plechatsch, Scholz,
Schwantner, Trübenecker, Wasse, ggf. andere mehr
Geschlechter der Einwohner von Johannisbad
und Schwarzenberg
Baudisch, Illner, Schubert, Stark, Sturm, ggf. andere mehr
Geschlechter der Einwohner von Kleinaupa
Brunnecker, Grabiger, Hübner, Kirchschlager, Lath, Marksteiner, Mohorn,
Patsch, Patzelt, Pfluger, Renner, Russe, Sagasser, Salwender, ggf. andere mehr
Geschlechter der Einwohner von Marschendorf
Jantsch, Just, Kraus – Krause, Missberger, Reiss, Demuth, ggf. andere mehr
Geschlechter der Einwohner von Rehorn
und Glasendorf
Bayer, Bohner, Polz, Seidel, Zieris, Zosel, ggf. andere mehr
Geschlechter der Einwohner von Freiheit/Svoboda
Fiedler, Gall, Wende, Wurbs

Robert Bönsch
Rodokmen rodu Bönsch z Luční boudy, u zrodu byli Johann Bönsch *1784 a Barbara *1811,
dcera Davida Mitlöhnera z Thammových bud VÚ 1., zaniklé čp. 136
Drzewo genealogiczne rodu Bönsch z Luční boudy, na początku byli Johann Bönsch *1784
i Barbara *1811 córka Davida Mitlöhnera z Thammových bud VÚ 1. zanikły nr 136
Stammbaum der Familie Bönsch aus der Wiesenbaude, bei ihrer Gründung – Johann Bönsch *1784 und Barbara
*1811, die Tochter von David Mitlöhner von den Thammbauden in Groß-Aupa I. im verschw. Haus alte Nr. 136
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Adolf Rehnert

Karta rodu

Mitlöhner

Jméno rodu

Mitlöhner

Rodak z chałupy Pec nr 121 (po lewej na dole) Anton Mitlöhner *1827
z rodziną przy letniej budzie na Větrníku VÚ 2. nr 178

Přezdívka rodu

Jessa-Leute / Kneifel 1995

Der in Petzer, in Haus Nr. 121 (links unten) geborene Anton Mitlöhner *1827
mit Familie bei der ‚Almhütte‘ Wimmerberg, Großaupa Nr. 178

Jiné verze příjmení

Mitterlehner, Mitterlegner, Mitlener, Mittlohner, Mittlehner

Dominantní obec

Pec, Velká Úpa

Další místa

Lysečiny, Maršov 4., Temný Důl

Nejstarší výskyt

1. 5. 1642 – Thoma Mitterlehner (jako otec syna Zachariase) / Matrika N Maršov;
6. 8. 1644 – Thomas Mitterlegnerin, Geörge Mitterlegner / seznam boudařů
1644; 1654 – Tomass Mitlener (česky) / Berní rula HM 1654; 14. 1. 1683 George
Mittlohner (jako otec zemřelého syna Gottfrieda) / Matrika Z Maršov; 1. 7. 1684
Zacharias Mittlehner (svědek narození syna od Zach. Kirchschlagera) /
Matrika N Maršov

Vazba na objekty

Krkonoš Dolní Malá Úpa (čp. 11, 55); Dolní Lysečiny (čp. 1, 12,16, 23,41);
Maršov 4. (čp. 14, 41); Pec (čp. 36, 109, 117, 118, 120, 121, 123, 126, 130, 131,
138, 151, 152, 174, 210); Velká Úpa 1. (čp. 211, 221, 222, 223, 233, 237, 243, 244,
250, 290, 302, 311); Velká Úpa 2. (čp. 15, 61, 98, 109,120, 132, 133, 134, 145, 148,
149); Temný Důl (čp. 13, 43)

Významné osobnosti z rodu Mitlöhner Franz *1878, Mitlöhner Josef *1875, Mitlöhner Stefan *1899
Vazba na lokality v Alpách

Jižní Tyrolsko – Ahrntal příjmení Lechner

Prameny a literatura

Finsterwalder (1994); VV 50/2018; ústní sdělení Kneifel Friedrich 1995

Kartu zpracoval, dne

Pavel Klimeš, 4. 3. 2018

Rodák z chalupy Pec čp. 121 (vlevo dole) Anton Mitlöhner *1827
s rodinou u letní boudy na Větrníku VÚ 2. čp. 178
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Nejcastejší rod
Tippelt mel 720
narozených.

Kartu aktualizoval, dne

Popis rodu
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Rod Mitlöhner patřil po staletí k dominantním především ve Velké Úpě a v Peci.
V letech 1844 až 1900 se narodilo ve farnosti Velká Úpa 248 dětí jména Mitlöhner jako 6. nejčastější rod / index matriky NOZ VÚ. Rod Mitlöhner se podílel na
dřevařské kolonizaci v 16. století v Úpském údolí. Původní příjmení Mitterlehner,
zapisované v několika verzích, se během 17. století změnilo na Mitlöhner.
Alpský původ rodu PK odvozuje od tyrolského příjmení Lechner a Lehner / Finsterwalder 1994 str. 382–383.
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Emil Joffé
V osadě Obří Důl zemní lavina smetla 29. 7. 1897 také chalupu Pec čp. 109 s rodinou Mitlöhner
W osadzie Obří Důl gruntowa lawina zmiotła 29. 7. 1897 również chałupę Pec nr 109 z rodziną Mitlöhner
Im Weiler Riesengrund fegte die Erdlawine vom 29. 7. 1897 auch das Haus Petzer Nr. 109, samt der Familie Mitlöhner fort

6.

Událost
V kartě události se průběžně doplňují nalezené prameny a zmínky v literatuře, jednotlivé obrazové přílohy uložené ve složkách autorské a sbírkové obrazové části aplikace. Zpracované jsou primárně události, ke kterým se podaří
nalézt obrazový materiál. Události jsou řazené do vlastního seznamu (číselníku) podle názvu (například Povodeň 1897 – Pec, Mistrovství světa v lyžování
Janské Lázně 1925, Požár pivovaru Brauhof v Maršově 4. 1942, Oslava MDŽ
v Maršově 4. 1970 a podobně). Řazení podle letopočtu umožní vyhledávání
souvisejících událostí například k roku 1897.
Událost je zařazená do obce a lokality, důležité je časové zařazení. Pracné
je vyhledat vztah ke stávajícím i k zaniklým objektům, kterých se událost dotýká. V rubrice vztah k osobám jsou uvedeni účastníci události s případným
odkazem na jejich kartu osoby. Popis události kromě průběhu obsahuje
i souvislosti s regionem, popřípadě její důsledky.

Emil Joffé
Detail dráhy laviny v Obřím dole
Szczegół drogi lawiny w Obřím dole
Detail der Lawinenbahn im Riesengrund
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Wydarzenie

Ereignis

W karcie wydarzenia na bieżąco uzupełniane są znalezione źródła i wzmianki w literaturze, poszczególne załączniki obrazowe ułożone są w folderach
autorskiej i zbiorowej obrazowej części aplikacji. Priorytetowo opracowane
są wydarzenia, do których uda się znaleźć materiał obrazowy. Wydarzenia są
szeregowane na odrębnej liście (katalog) według nazwy (np. Powódź 1987 –
Pec, Mistrzostwa Świata w narciarstwie Janské Lázně 1925, Pożar browaru
Brauhof w Maršově 4. 1942, Uroczystości z okazji MDK w Maršově 4. 1970
itp.). Porządkowanie według dat umożliwi wyszukiwanie powiązanych wydarzeń na przykład z roku 1897.

In der Ereignis-Karte werden fortlaufend aufgefundene Quellen und Literaturhinweise, sowie einzelne, in Autorendateien und im Sammlungs-Bildteil der App gespeicherte Bildanlagen ergänzt. Verarbeitet werden primäre
Ereignisse, zu denen es gelingt, Bildmaterial zu finden. Die Ereignisse sind
in einem separaten Verzeichnis (Schlüsselliste) anhand ihrer Namen geordnet (z.B. Überschwemmung von 1897 – Petzer, Skiweltmeisterschaften in
Johannisbad 1925, Brand der Brauerei Brauhof in Marschendorf IV. 1942,
Feier zum Internationale Frauentag in Maršov am 4. 1970 o.ä.). Die Sortierung anhand der Jahreszahl ermöglicht die Suche nach zusammenhängenden Ereignissen – beispielsweise für das Jahr 1897.

Wydarzenie jest przyporządkowane do gminy i osady, ważne jest przyporządkowanie czasowe. Pracochłonne jest wyszukanie związku ze współczesnymi i zanikłymi obiektami, których wydarzenie dotyczy. W rubryce związek
z osobami są wymienieni uczestnicy wydarzenia z ewentualnym odwołaniem
na ich kartę osoby. Opis wydarzenia, oprócz przebiegu, zawiera również
powiązanie z regionem, ewentualnie jego konsekwencje.

Das Ereignis wird zudem der Gemeinde und Lokalität zugeordnet, wichtig
ist auch die zeitliche Zuordnung. Sehr mühevoll ist es, das Ereignis den
bestehenden und verschwundenen Objekten zuzuordnen, die es betrifft.
In der Rubrik Beziehungen zu (weiteren) Personen sind die Teilnehmer des
Ereignisses samt eventuellem Verweis auf die Personen-Karte angeführt. Die
Beschreibung des Ereignisses enthält außer dessen Verlauf auch die Verknüpfung mit der Region, ggf. dessen Folgen.

Pavel Klimeš
Kříž se jmény pěti obětí z rodiny Johanna Mitlöhnera *1867
v místě zničeného domu Pec čp. 109
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Adolf Lehmann

Krzyż z nazwiskami pięciu ofiar z rodziny Johanna Mitlöhnera *1867
w miejscu zniszczonego domu Pec nr 109

Dráha zemní laviny z Růžové hory, vpravo zůstala chalupa Pec čp. 110

Kreuz mit den Namen der fünf Opfer aus der Familie Johann Mitlöhner *1867
an der Stelle des zerstörten Hauses Petzer Nr. 109

Bahn der Erdlawine vom Rosenberg, rechts blieb das Haus, Petzer Nr. 110 stehen

Droga gruntowej lawiny z Růžové hory, po prawej została chałupa Pec nr 110
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Emil Joffé

Karta události

Povodeň 1897 – Pec

Obec

Pec – Petzer

Lokalita

Obří důl, Růžový Důl, Bukové údolí, Zelený důl, Zelený Potok, Centrum,
Sněžka

Datum

29. – 30. 7. 1897

Vztah k objektům

čp. 76, 122, 123, 177, 173, 177, 188

Vztah k zaniklým objektům čp. 108, 109, 189
Vztah k objektům bez čp.

dřevěný kříž obětí povodně u čp. 108, kamenný kříž obětí povodně u čp. 109,
kaplička v Obřím dole

Vztah k osobám

Mitlöhner Emanuel, Klara, Klara, Franz, Rudolf – oběti z čp. 109; Bönsch
Johann, Maria, Maria, Buchberger Juliana, Goldmann Albine – ranění a oběti
z čp. 108; Braun Johann – oběť z čp. 173

Prameny a literatura

Dix (1922) orig. str. 43 + překlad Bartoš str. 44; Šourek (1959) kronika II.
str. 108; Povodeň (1897); Bartoš (1997); Czernin-Morzin Aloisia Gedenkbuch
(1881–1900); Demuth (1901); VV 10/1997

Kartu zpracoval, dne

Pavel Klimeš, 6. 2. 2018

Kartu aktualizoval, dne
Popis události
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Po čtrnáctidenních deštích spadlo ve dvou dnech 28. – 30. 7. 1897 v oblasti
Sněžky 342 mm srážek. Vrchol srážek nastal 29. 7. večer a způsobil dosud
největší v Krkonoších doloženou povodeň. Na české straně hor zahynulo
120 lidí. Bylo zničené celé údolí Úpy až za Trutnov. V Obřím dole sjelo několik
zemních lavin – mur a pohřbilo obyvatele chalup v místě zvaném Na dolech.
Zničená byla i část osady Zelený Potok a Centrum i s poštou a obecním
úřadem (ztráta dokumentů). Náprava škod přispěla k investicím státu do
regulace vodotečí a stavbě nových silnic. Obec Pec po povodni získala půdorys infrastruktury zachovaný dodnes.

Povodní poškozená chalupa Pec čp. 123 Antona Mitlöhnera *1827
Pierwotna uszkodzona chałpua Pec nr 123 Antona Mitlöhnera *1827
Vom Hochwasser beschädigtes Haus, Petzer Nr. 123 von Anton Mitlöhner *1827

Obeti z cp. 108 a 109 jsou uvedené
na kamenném kríži a kovové desce
v Obrím dole.
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II. Obrazová část
S popisnou částí je propojena obrazová část především s digitalizovanými fotografiemi, pohlednicemi, dokumenty, reprodukcemi kreseb, GRAFIK, MALEB, stavebními plány, mapami, filmy a dalšími obrazovými díly. Obrazové materiály jsou zatříděné podle autorů, sbírek a fondů (například rodinný archiv
Mitlöhner Walter z Pece nebo pozůstalost rodiny Renner z Maršova 4.). Z těchto zdrojů jsou k jednotlivým kartám (osoby, objektu, spolku, lokality, události aj.) připojena jednotlivá vyobrazení. Ke
všem fotografiím a reprodukcím má Paměť Krkonoš vlastnictvím originálů, scanů či fotokopií úplná
nebo dílčí autorská práva.

Obrazové dílo
Základním prvkem webové aplikace Archa Krkonoš je digitálně zpracovaný
obrazový dokument. Každá obrazová položka má vlastní přírůstkové číslo.
Skládá se z identifikačních písmen autora nebo sbírky a až pětimístné číslice
(Pff00001 – fotografie Wenzel Pfohl, Pfp161 – fotopohlednice Wenzel Pfohl,
Pft001 – tištěná pohlednice Wenzel Pfohl, Pfd01 – dokument Wenzel Pfohl,
WLg0001 – skleněná negativní deska Wenzel Lahmer, WLs001 – Wenzel
Lahmer diapozitiv, WLn001 – Wenzel Lahmer negativ atd.). Šéfredaktor aplikace podle přírůstkového čísla dohledá zdroj obrazového dokumentu uloženého v plném rozlišení (nejčastěji 5–30 MB na jeden obraz) v elektronické
databance mimo aplikaci Archa Krkonoš se stejným tříděním jako v aplikaci.
Nebo dohledá místo uložení nezpracovaného originálu. Jako druhotné je případně uvedeno interní číslo díla z evidence autora nebo sběratele (například
číslo negativu, číslo diapozitivu, původní přírůstkové číslo, pojmenování ve
sbírce ap.).
Wenzel Lahmer
Czerninský zámek v Maršově 4. čp. 1 po přestavbě roku 1910
Czerniński zamek w Maršově 4. nr 1 po przebudowie w roku 1910
Schloss Czernin in Marschendorf IV., Nr. 1, nach dessen Umbau anno 1910
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V záhlaví karty obrazového díla je název dokumentu. Hned po přírůstkovém
čísle je uveden autor díla, není-li známý, je vepsána poznámka anonym, aby
se rubrika zobrazila v aplikaci. V kategorii je uvedené základní zařazení díla,
jeho rozměr, u filmu délka.

Kategorie díla

7.

> fotografie, pohlednice, xerokopie
> skleněný negativ, negativ, skleněný diapozitiv, diapozitiv
> mapy, stavební plány
> obrazy, kresby, grafika, nástěnné malby, fresky, grafiky
> film, akustický záznam
> reklamní a komerční tisky a jiné
Druh obrazového díla upřesňuje provedení, například barevnost, u pohlednice způsob výroby fotografickým procesem nebo tiskem a podobně. U map
je uvedeno určení, například katastrální, lesnické či turistické a měřítko.
Umělecká díla jsou zařazena podle techniky, třeba olej na plátně, kresba tuší,
litografie, linoryt, knižní ilustrace.
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Obrazové dílo je zařazeno do obce a lokality. V rubrice motiv je přednostně
uveden původní autorský popisek v originálním jazyce, například přepis
názvu pohlednice, případně i překlad. Není-li motiv na originále autorem,
původním majitelem či dřívějším zpracovatelem uvedený ani na zadní straně,
zpracovatel karty díla uvede vlastní interpretaci.
Datum vzniku díla je podle možnosti uveden s přesností na den, při nedochované dataci zpracovatel může uvést svůj odhad označený vždy otazníkem.
Pro pohlednice je určena rubrika datum odeslání. V případě, že je v textu
uvedené datum napsání, má přednost před datem na poštovním razítku.
S uvedením sbírky, z které dílo pochází, je zaznamenaný i rok přírůstku.
Jestliže je ve sbírce více stejných originálů, platí datum získání prvního kusu.

pl

II. Część obrazowa

Z częścią opisową jest połączona część obrazowa przede wszystkim ze zdygitalizowanymi fotografiami, widokówkami, dokumentami, reprodukcjami rysunków, grafiki, malarstwa. Planami budowlanymi, mapami, filmami i innymi obrazowymi dziełami. Materiały obrazowe są zaklasyfikowane według
autorów, kolekcji i fundacji (na przykład rodzinne archiwum Mitlöhner‘a Walter’a z Pece lub pozostałość po rodzinie Renner z Maršova 4.). Ze źródeł tych do poszczególnych kart (osoby, obiektu, stowarzyszenia, osady, wydarzenia i in.) dołączone są poszczególne przedstawienia. Do wszystkich fotografii i reprodukcji Pamięć Karkonoszy ma prawa własności ich oryginałów, skanów czy fotokopii
całkowite lub częściowe.

V rubrice zpracoval je uveden způsob digitalizace obrazového díla (scanování,
ofocení) a kdo ji provedl včetně formátování, případné obrazové korekce
a hlavně prvotního popisu obsahu.
Rubriky získáno pro Paměť Krkonoš a u originálů předal a převzal naplňují
formální stránku ve vztahu k autorskému právu na dílo.
V popisu obrazového díla může zpracovatel vedle základních informací upozornit na zajímavé detaily či souvislosti.

7. Dzieło obrazowe
Podstawowym elementem aplikacji internetowej Arka Karkonoszy jest dygitalnie opracowany dokument obrazowy. Każda obrazowa pozycja ma własny
numer porządkowy. Składa się z identyfikacyjnych liter autora lub kolekcji
i aż pięciomiejscowy numer porządkowy (Pff00001 – fotografia Wenzel Pfohl,
Pfp161 – fotowidokówka Wenzel Pfohl, Pft001 – drukowana widokówka
Wenzel Pfohl, Pfd01 – dokument Wenzel Pfohl, WLg0001 – szklana płyta negatywowa Wenzel Lahmer, WLs001 – Wenzel Lahmer diapozytyw, WLn001
– Wenzel Lahmer negatyw itp.).
Redaktor naczelny aplikacji według numeru porządkowego odnajdzie źródło
dokumentu obrazowego ułożonego w pełnej rozdzielczości (najczęściej
5–30 MB na jeden obraz) w elektronicznym banku danych poza aplikacją
Arka Karkonoszy w taką samą klasyfikacją jak w aplikacji. Albo odnajdzie
miejsce ułożenia nieopracowanego oryginału. Jako drugorzędne jest ewentualnie przytoczony wewnętrzny numer dzieła z ewidencji autora lub kolekcjonera (na przykład numer negatywu, numer diapozytywu, pierwotny numer
porządkowy, nazwa w kolekcji itp.).

Anonym / Anonim
Hrabě Rudolf Czernin-Morzin *1881 s manželkou Verou,
princeznou Hohenlohe *1903 v Morzinském paláci v Praze
Hrabia Rudolf Czernin-Morzin *1881 z żoną Vierą,
księżną Hohenlohe *1903 w Pałacu Morzina w Pradze
Graf Rudolf Czernin-Morzin *1881 mit Ehegattin Vera,
Prinzessin zu Hohenlohe *1903 im Palais Morzin in Prag
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W nagłówku karty dzieła obrazowego jest nazwa dokumentu. Zaraz po numerze porządkowym jest wymieniony autor dzieła, jeśli nie jest znany, jest
wpisana uwaga anonim, aby rubryka ukazała się aplikacji. W kategorii jest
wymieniona podstawowa klasyfikacja dzieła, jego rozmiar, przy filmie jego
długość.

Kategorie dzieła
> fotografia, widokówka, kserokopia
> szklany negatyw, negatyw, szklany diapozytyw, diapozytyw
> mapy, plany budowlane
> obrazy, rysunki, grafika, malarstwo naścienne, freski, grafiki
> film, zapis akustyczny
> reklamowe i komercyjne druki i inne.
Rodzaj dzieła obrazowego uszczegóławia wykonanie, na przykład kolorystyka, przy widokówkach sposób wytworzenia poprzez proces fotograficzny lub
druk itp. Przy mapach jest wymienione przeznaczenie, na przykład katastralna, leśna czy turystyczna i skala. Dzieła sztuki są klasyfikowane według
techniki wykonania, na przykład olej na płótnie, rysunek tuszem, litografia,
linoryt, ilustracja książkowa.
Dzieło obrazowe jest przyporządkowane do gminy i osady. W rubryce motyw
jest priorytetowo wymieniona pierwotny autorski podpis w oryginalnym
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języku na przykład zapis nazwy widokówki, ewentualnie również tłumaczenie.
Jeśli motyw na oryginale nie jest opisany przez autora, pierwotnego właściciela czy wcześniejszego badacza ani na tylnej stronie, autor opracowania karty
dzieła odnotuje własną interpretację.
Data powstania dzieła jest według możliwości wymieniona z dokładnością, co
do dnia, przy braku daty autor opracowania może wymienić datę szacunkową
zawsze zaznaczoną znakiem zapytania.
Dla widokówek jest przeznaczona rubryka data wysłania. W przypadku, gdy
w tekście jest wymieniona data napisania, ta ma pierwszeństwo przed datą na
pocztowej pieczątce.
Z przytoczeniem kolekcji, z której pochodzi dzieło, jest odnotowany również
rok nabytku. Jeśli w kolekcji jest więcej takich samych oryginałów, obowiązuje
data zyskania pierwszego egzemplarza.
W rubryce opracował jest odnotowany sposób dygitalizacji obrazowego dzieła
(skanowanie, wykonanie zdjęcia) i kto to wykonał włącznie z formatowaniem,
ewentualną korektą obrazową, a głównie pierwotnym opisem treści.
Rubryki pozyskano dla Pamięci Karkonoszy a przy oryginałach przekazał
i odebrał uzupełniają formalną stronę w związku z autorskim prawem do
dzieła.
W opisie dzieła obrazowego autor opracowania obok podstawowych informacji może zawrócić uwagę na ciekawe detale czy powiązania.

Fond Czernin / Fundacja Czernin / Fonds Czernin
Porostní mapa polesí Riesenhain z roku 1905
Mapa porostowa polesia Riesenhain z roku 1905
Bestandskarte des Forstreviers Riesenhain aus dem Jahre 1905
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II. Bildteil

Mit dem Textteil ist ein Bildteil gekoppelt, vor allem mit digitalisierten Fotografien, Ansichtskarten, Dokumenten, Reproduktionen von Skizzen, Grafiken, Gemälden, Bauplänen, Karten, Filmen und
sonstigen Bildwerken. Die Bildmaterialien sind nach ihren Autoren, Sammlungen und Fonds GEORDnet (beispielsweise ‚Familienarchiv von Walter Mitlöhner aus Petzer‘ oder ‚Nachlass der Familie
Renner aus Marschendorf IV.‘) Aus diesen Quellen sind den einzelnen Karten (Personen, Objekte,
Vereine, Lokalitäten, Ereignisse u.a.m.) einzelne Darstellungen zugeordnet. Zu all diesen Fotografien oder Reproduktionen ist das ‚Gedächtnis des Riesengebirges‘ in Besitz der Originale, Scans oder
Fotokopien der kompletten oder teilweisen Autorenrechte.

Bildwerk
Grundelemente der Web-App ‚Arche des Riesengebirges‘ sind digital
verarbeitete Bilddokumente. Jeder Bildposten bekommt eine eigene Zugangsnummer (fortlaufende Zahl) zugeordnet. Diese setzt sich aus dem
Identifikationsbuchstaben des Autoren oder der Sammlung sowie einer bis
zu fünfstelligen Nummer zusammen (Pff00001 – Fotografie Wenzel Pfohl,
Pfp161 – Fotoansichtskarte Wenzel Pfohl, Pft001 – gedruckte Ansichtskarte
Wenzel Pfohl, Pfd01 – Dokument Wenzel Pfohl, WLg0001 – Glasnegativplatte Wenzel Lahmer, WLs001 – Wenzel Lahmer Diapositiv, WLn001 – Wenzel
Lahmer Negativ usw.) Der Chefredakteur der App sucht anhand dieser
Zugangsnummer nach der Quelle des in voller Auflösung gespeicherten
Bilddokuments (am häufigsten zwischen 5–30 MB pro Bild) in der Bilddatenbank außerhalb der ‚Arche des Riesengebirges‘, jedoch mit gleicher
Kategorisierung, wie in der App. Oder er sucht nach dem Aufbewahrungsort
des nicht verarbeiteten Originals. Sekundär ist gegebenenfalls die interne
Nummer des Werkes in der Erfassung des Autoren oder Sammlers angeführt (beispielsweise die Nummer des Negativs oder Diapositivs, die urspr.
Zugangsnummer, Bezeichnung in der Sammlung etc.).
Im Kopfteil der Karte des Bildwerkes befindet sich die Bezeichnung des
Dokuments (Dokumenttitel). Gleich nach der Zugangsnummer ist der Autor
des Werkes angeführt, falls dieser unbekannt ist, erfolgt der Eintrag ‚anonym‘, damit die Rubrik in der App angezeigt werden kann.
In der Kategorie sind die grundlegende Zuordnung des Werkes, seine
Abmessungen und bei Filmen deren Länge angeführt.

Werkkategorien
> Fotografie, Ansichtskarte, Xerokopie
> Glasnegativ, Negativ, Glasdiapositiv, Diapositiv
> Karten, Baupläne
> Bild, Zeichnung, Grafik, Wandmalerei, Freske
> Film, Tonaufnahme
> Werbe- und kommerzielle Druckwerke, etc.
Die Art des Bildwerkes konkretisiert dessen Ausführung, beispielsweise
Farbgebung, bei Ansichtskarten die Art und Weise ihrer Herstellung – durch
fotografischen Prozess oder Druck, oder ähnlich. Bei Karten deren Bestimmung – beispielsweise Flurkarte, Forst- oder Wanderkarte und deren
Maßstab. Kunstwerke werden entsprechend ihrer Technik geordnet –
beispielsweise Öl auf Leinwand, Tuschmalerei, Lithografie, Linolschnitt,
Buchillustration.
Das Bildwerk wird zudem der Gemeinde und Lokalität zugeordnet. In der
Rubrik Motiv wird vorzugsweise die ursprüngliche Beschriftung des Autoren
in Originalsprache angeführt, beispielsweise die Abschrift des Ansichtskar-
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kt
Adjun
Rubner

tenmotivs, ggf. deren Übersetzung. Wenn das Original nicht einmal auf der
Rückseite einen Vermerk des Autoren, ursprünglichen Besitzers oder früheren Verarbeiters über das Motiv enthält, führt der Verarbeiter der Karte
seine eigene Interpretation durch.

Autod. B

raun

Das Entstehungsdatum des Werkes sollte, wenn möglich, unter Anführung
des konkreten Tages angeführt werden, bei nicht bewahrter Datierung kann
der Verarbeiter dieses schätzen, immer jedoch mit einem Fragezeichen.
Bei Ansichtskarten ist das Versendungsdatum entscheidend. Wenn im Text
das Datum enthalten ist, wann sie geschrieben wurde, hat dieses Vorrang vor
dem Datum auf dem Poststempel.
Zusammen mit der Sammlung, aus welcher das Werk stammt, wird auch das
Zugangsjah erwähnt. Wenn sich in der Sammlung mehrere gleiche Originale
befinden, gilt das Datum des Erwerbs des ersten Exemplars.
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Sagasser

Rechnungsführer
Mündnich

Rev. Förster
Rubner

eneš

örster

Gärtner Klejna

rer
ngsfüh

Rechnu r
Renne

Rev. Förster B

Rev. F

Donat

Rev. Förster Stattin

Forstamtadjunkt
Cejnar

ster
Sägeför
Reindel
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In der Rubrik verarbeitet von ist die Art und Weise der Digitalisierung
des Bildwerkes (gescannt, fotografiert), wer sie und die Formatierung, ggf.
die Bildkorrektur, vor allem aber die Erstbeschreibung des Inhalts durchgeführt hat.
Die Rubriken erworben für das ‚Gedächtnis des Riesengebirges‘ und bei
Originalen übergeben und übernommen von dienen zur Erfüllung der formellen Anforderungen bezüglich der Autorenrechte zum Werk.

ssier
Forstka
Rabas

In der Beschreibung des Bildwerkes kann der Verarbeiter neben den grundlegenden Informationen auch auf interessante Details oder Zusammenhänge
hinweisen.

Sekretär Hinz

Rev. Förster Beneš

Forstamter Knaute

Marschendorf 28. Juni 1924*

Rev. Förster
Mündnich

*opsáno ze zadní strany fotografie

Rev. Förster
Leiss

Forstamter Roth

Oberförster
Schmidl

Anonym / Anonim
Carl Czernin *1886 s manželkou Wilhelminou *1891 a lesním personálem panství Maršov
Carl Czernin *1886 z żoną Wilhelminą *1891 i pracownikami leśnymi majątku Maršov
Carl Czernin *1886 mit Ehegattin Wilhelmine *1891 und Forstpersonal der Herrschaft Marschendorf
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Fotím v archivu
Václava Nováka.
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Karta obrazového díla

Robert Hofer *1901 u své chalupy

Přírustkové číslo

VNn0085

Autor obrazu

Václav Novák

Interní číslo od autora / ze sbírky

Hofer / V.Ú.

Kategorie

negativ 6 × 6

Druh portrét

ČB

Obec

Velká Úpa 1., čp. 108

Motiv

Poslední nosič na Sněžku Robert Hofer *1901 před svou chalupou na Hoferových boudách
ve Velké Úpě.

Datum vzniku

1960?

Datum odeslání
Sbírka

Václav Novák, autorský archiv

Zpracoval

ofocený negativ – tif, Pavel Klimeš, 2017

Získáno pro Paměť Krkonoš

negativ, 2016

Předal

Petr Novák, 10. 1. 2017

Převzal

Pavel Klimeš, 10. 1. 2017

Prameny a literatura

Kubátová Marie, Novák Václav, (1976): Tucet Krakonošových pobočníků. Severočeské nakladatelství (Ústí nad Labem), 204 stran; VV 14/1999, 47/2017

Kartu zpracoval, dne

Pavel Klimeš, 1. 8. 2018

Popis obrazového díla

Václav Novák pořídil na začátku šedesátých let portréty horalů z Úpského údolí vytipovaných Marií Kubátovou. V rodině posledních nosičů na Sněžku fotografoval ve Velké Úpě na
zápraží chalupy čp. 108 Roberta Hofera (3 negativy) a při vynášce saní rohaček s konvemi
na mléko jeho syna Helmuta Hofera *1933 (6 negativů). Fotografie VNn0085 byla představena na výstavě Portréty z Krkonoš – galerie Veselý výlet v Peci pod Sněžkou, 2017.
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Wenzel Pfohl
Průvod ke kostelu prochází kolem Pfohlova fotoateliéru Špindlerův Mlýn čp. 185
Procesja do kościoła przechodzi obok fotoatelier Pfohl‘a Špindlerův Mlýn nr 185
Die Prozession zur Kirche kommt an Pfohl‘s Fotoatelier in Spindelmühle Nr.185 vorbei

8.
Autor
Obrazová část karty autora je rozdělena do složek podle kategorií díla, například fotografie, pohlednice, diapozitivy, negativy, dokumenty a jiné.
Souhrnné informace přináší popisná část karty autora. Archa Krkonoš se zaměřuje na tvůrce fotografického díla s vazbou na Krkonoše a tomu je přizpůsobený i obsah karty. Je uvedeno, zda byla zpracovaná karta osoby, základní
data jako příjmení, jméno, datum a místo narození i případného úmrtí a
zjištěná bydliště. K tvorbě se vztahují údaje o ateliéru, zda jde o profesionálního tvůrce, jeho místo působení (historická obec), hlavní profese (fotograf,
lékař, učitel, holič) a funkce v zaměstnání (majitel ateliéru, živnostník, ředitel
banky). Důležitá je formulace žánru, určení zařadí autora to patřičné skupiny
(krajinář, komerční portrétní fotograf, tvůrce uměleckých portrétů, reportážní fotografie, dokumentace architektury ap.). Popis díla rozvádí žánrovou
specializaci s uvedením konkrétních cyklů, případných předělů v tvorbě,
zastoupení ve sbírkách ap. Vlastní rubriku mají výstavy a vydané publikace.

Wenzel Pfohl
Zakázková fotografie ze Špindlerova Mlýna
Zamówiona fotografia ze Špindlerova Mlýna
Auftragsfotografie aus Spindelmühle
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Autor

Autor

Obrazowa część karty autora jest rozdzielona do folderów według kategorii
dzieła, na przykład fotografie, widokówki, diapozytyw, negatywy, dokumenty
i inne.

Der bildliche Teil der Autoren-Karte ist in verschiedene Rubriken (Dateien)
aufgeteilt, je nach der Kategorie des Bildwerkes, beispielsweise Fotografien,
Ansichtskarten, Diapositive, Negative, Dokumente, u.a.m.

Sumaryczne informacje przynosi opisowa część karty autora. Arka Karkonoszy ukierunkowuje się na twórcę dzieła fotograficznego w powiązaniu z
Karkonoszami i do tego jest przystosowana również zawartość karty. Dlatego
odnotowane jest, czy została opracowana karta osoby, podstawowe dane jak
nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia i ewentualna data śmierci i ustalone
miejsca zamieszkania. Do twórczości nawiązują dane dotyczące atelier, czy
chodzi o profesjonalnego twórcę, jego miejsce działania (historyczna gmina),
główny zawód (fotograf, lekarz, nauczyciel, fryzjer) i funkcje w pracy (właściciel atelier, drobny przedsiębiorca, dyrektor banku). Ważne jest sformułowanie gatunku, przeznaczenie dzieła zaklasyfikuje autora do odpowiedniej
grupy (pejzażysta, komercyjny fotograf portretów, portrecista, fotografia
reportażowa, dokumentacja architektury itp.). Opis dzieła rozgałęzia gatunkową specjalizację z wymienieniem konkretnych cyklów, ewentualnych
przełomów w twórczości, obecność w zbiorach itp. Odrębną rubrykę mają
wystawy i wydane publikacje.

Der beschreibende Teil der Autoren-Karte enthält zusammenfassende Informationen. Die ‚Arche des Riesengebirges‘ fokussiert namentlich auf mit dem
Riesengebirge verbundene fotografische Werke und dem ist auch der Inhalt
der Karte geschuldet. So wird angeführt, ob eine Personen-Karte und grundlegende Daten, wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum und -ort, eventuell
das Todesdatum und der ermittelte Wohnort erstellt wurden. Auf das Schaffen beziehen sich Angaben zum Atelier, ob es um einen Berufskünstler geht,
über dessen Wirkungsstätte (historische Gemeinde), seinen Hauptberuf
(Fotograf, Arzt, Lehrer, Frisör) und seine berufliche Position (Atelierbesitzer,
Selbstständiger, Bankdirektor). Wichtig ist die Formulierung des Genres,
denn diese erlaubt es, den Autoren einer bestimmten Gruppe zuzuordnen
(Landschaftsmaler, kommerzieller Portraitfotograf, Portraitkünstler, Dokumentarfotografie, Architekturdokumentation, usw.). Die Werkbeschreibung
führt die Genre-Spezialisierung weiter anhand konkreter Zyklen, eventueller
Wendepunkte im Schaffen, der Vertretung in Sammlungen, usw. aus. Ausstellungen und veröffentlichte Publikationen haben ihre eigene Rubrik.

Wenzel Pfohl

Wenzel Pfohl

Opuštěná huť „Jedová chýše“ Pec čp. 138 v majetku Josefa Mitlöhnera *1875

Hotel Krone – Savoy Bedřichov čp. 23

Opuszczona huta „Trująca chałupina“ Pec nr 138 w majątku Josefa Mitlöhnera *1875

Hotel Krone – Savoy Bedřichov nr 23

Aufgelassene „Gifthütte“ Petzer Nr. 138 in Besitz von Josef Mitlöhner *1875

Hotel Krone – Savoy Friedrichsthal Nr. 23

77

Karta autora
Číslo osoby
Karta osoby
Příjmení
Křestní jméno 1.
Datum a místo narození
Datum a místo úmrtí
Bydliště v regionu
Ateliér
Profesionál
Místo působení
Hlavní profese
Žánr
Výstavy
Publikace
Prameny a literatura
Kartu zpracoval, dne
Kartu aktualizoval, dne

Popis autora
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Wenzel Pfohl *1882
nepřidělené
nezpracovaná
Pfohl
Wenzel
6. 2. 1882, Bílý Kostel nad Nisou / Weisskirchen / sčítání ŠM 1921
4. 2. 1949, Německo / Dvořák (2016)
Špindlerův Mlýn čp. 185 od r. 1919 / sčítání ŠM 1921
Vrchlabí, Bahnhofstrasse čp. 4 / vizitka; Špindlerův Mlýn čp. 185 / sčítání ŠM 1921
ano
Krkonoše, především Špindlerův Mlýn
fotograf, živnostník
komerční fotografie lidí, objektů, událostí ve ŠM a krajiny Krkonoš

Podle ústního sdelení mel
pouze jednu dceru.

í

ie lid
f
a
r
g
o
t
o
íf
Komercn ohlednice
p
a tištené sloval.
cí
autor ne

Das Riesengebirge im Bild (asi 1925) str. 3–34
Schtandera (1932) – reklama; Richter (1994) str. 462; Dvořák (2016) str. 64;
Dvořák Krkonoše 2/2018 str. 50
Pavel Klimeš, 1. 2. 2018
Po r. 1900 ateliérový fotograf ve Vrchlabí s pobočkou ve Špindlerově Mlýně, roku
1907 získal zlatou medaili na výstavě ve Vídni. Dochované portrétní kabinetky
a vizitky s přítiskem na přední a potiskem na zadní stravě kartonu. Specialitou jsou
vzpomínkové fotografie hostů (Errinerungsfoto včetně exteriérových), ateliérové i
před plátnem s obrazem Petrovy boudy. Podle sčítacího archu 1921 byl asistentem
bratr Rudolf Pfohl *1898. Fotografie a fotopohlednice vynikají kvalitou, nejčastěji
jsou formátu 138 × 87 mm. Nejpozději od roku 1907 vydával technicky nepříliš
kvalitní tištěné pohlednice. Po r. 1918 vydával kvalitní fotopohlednice Krkonoš,
jsou číslované na přední straně od č. 1 po zatím nejvyšší nalezené č. 896 (1938).
Desítky pohlednic nejsou číslované. Fotopohlednice a zakázkové fotografie jsou
po roce 1918 opatřené na zadní straně přítiskem nebo razítkem W. Pfohl, Spindelmühle nebo Spindlermühle. Ve sbírce KM Vrchlabí je kolekce kolorovaných
diapozitivů formátu 82 × 82 a 85 × 85 mm.

Fotoateliér po roce 1945
prevzal Zdenek Menec.
Pfohlovy pohlednice
vycházely pozdeji
i pod hlavickou ORBIS.

Wenzel Pfohl
Interiér hotelu Krone – Savoy Bedřichov čp. 23
Wnętrze hotelu Krone – Savoy Bedřichov nr 23
Interieur des Hotels Krone – Savoy Friedrichsthal Nr. 23
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9.
Sbírka
Karta sbírky je podobná autorské. Obrazová část je rozdělena do složek podle
kategorií díla, například fotografie, pohlednice, diapozitivy, negativy, dokumenty a jiné.
Do aplikace Archa Krkonoš jsou vkládány především privátní kolekce
sběratelů, sbírky institucí mají vlastní prezentační programy. Sběratel může
mít jako obyvatel regionu svou vlastní kartu osoby s přiděleným číslem.
I při vyplněné kartě osoby je v kartě sbírky uvedeno příjmení a křestní
jméno sběratele, místo a datum nebo alespoň rok narození, případně datum
a místo úmrtí. Uvedení místa bydliště a místa působení v regionu často vypovídá o zaměření sbírky. Doplňkovou informací je hlavní profese sběratele.
Důležité je téma sbírky a doba založení. Jestliže sběratel poskytuje originály
nebo reprodukce pro výstavy a publikace, jsou uvedeny formou citace literatury a výstav. Popis obrazové sbírky vystihuje hlavní zaměření, případnou
kvantifikaci jednotlivých kategorií i jejich výjimečnost. Představení sbírky má
navést uživatele, aby se ponořil do její prohlídky. V popisu sbírky jsou uvedeny i dosud nezpracované obrazové i jiné dokumenty nebo lépe jejich celé
soubory (fotografie povodně 1897 z celého údolí Úpy), které čekají na digitalizaci a další zpracování. Taková informace může podnítit zájem uživatele
aplikace o přednostní zpracování uložených dokumentů včetně jeho finanční
podpory náročného procesu zpracování.

Hugo Gleissner
Pension Stefana Mitlöhnera Pec čp. 174 v osadě Zelený Potok
Pensjonat Stefana Mitlöhnera Pec nr 174 w osadzie Zelený Potok
Pension von Stefan Mitlöhner, Petzer Nr. 174 im Weiler Grünbach
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Kolekcja

Sammlung

Karta zbioru podobna jest do karty autora. Część obrazowa jest rozdzielona
do folderów według kategorii dzieła, na przykład fotografie, widokówki, diapozytywy, negatywy, dokumenty i inne.

Die Sammlungs-Karte ähnelt der Autoren-Karte. Der Bildteil ist in verschiedene Rubriken aufgeteilt, je nach der Kategorie des Bildwerkes, beispielsweise Fotografien, Ansichtskarten, Diapositive, Negative, Dokumente, u.a.m.

Do aplikacji Arka Karkonoszy są wkładane przede wszystkim prywatne kolekcje kolekcjonerów, kolekcje instytucji mają własne programy prezentacyjne.
Kolekcjoner, jako obywatel regionu może mieć własną kartę osoby z przydzielonym numerem. Przy wypełnionej karcie osoby w karcie kolekcji wymienione jest nazwisko i imię kolekcjonera, miejsce i data lub przynajmniej rok
urodzenia, ewentualnie data i miejsce śmierci. Wymienienie miejsca zamieszkania i miejsca działania w regionie często odzwierciedla ukierunkowanie
kolekcji. Informacją uzupełniająca jest główny zawód kolekcjonera. Ważny
jest temat kolekcji i okres założenia. Jeśli kolekcjoner udostępnia oryginały
lub reprodukcje na wystawy i do publikacji, jest to odnotowane w formie
cytatów z literatury i wystaw. Opis kolekcji obrazowej odzwierciedla główne
ukierunkowanie, ewentualną kwantyfikację poszczególnych kategorii i ich
nieprzeciętność.

In die App ‚Arche des Riesengebirges‘ gehen vor allem Privatkollektionen
von Sammlern ein – Sammlungen von Institutionen haben ihre eigenen
Präsentationsprogramme. Der Sammler kann als Einwohner der Region
seine eigene Personen-Karte mit zugeteilter ID-Nummer haben. Auch bei
ausgefüllter Personen-Karte werden in der Sammlungs-Karte der Vor- und
Nachname des Sammlers, dessen Geburtsort und -datum, zumindest das
Geburtsjahr und ggf. Todesdatum und -ort angeführt. Der Wohnort und die
Wirkungsstätte lassen häufig auf die Orientierung der Sammlung schließen.
Der Hauptberuf des Sammlers ist lediglich eine ergänzende Information.
Wichtig sind das Thema der Sammlung und der Zeitpunkt ihrer Gründung.
Wenn der Sammler Originale oder Reproduktionen zu Ausstellungen
und für Publikationen bereitstellt, werden diese durch Zitation der Aus-stellung oder Literaturverweis angeführt. Die Beschreibung der Bildwerk-Sammlung skizziert deren Hauptausrichtung, ggf. auch die Quantifizierung
der einzelnen Kategorien und deren Besonderheiten. Die Präsentation
der Sammlung soll die Benutzer zu deren Besichtigung animieren. In der
Sammlungs-Beschreibung sind bisher nicht verarbeitete Bild- und sonstige
Dokumente oder besser deren kompletten Dateien (z.B. Fotografie n von der
Überschwemmung von1897 aus dem gesamten Aupatal) angeführt, die auf
ihre Digitalisierung und weitere Editierung warten. Derartige Informationen
mögen das Interesse des Benutzers der App an der vorrangigen Verarbeitung der archivierten Dokumente, einschließlich der finanziellen Unterstützung des anspruchsvollen Verarbeitungsprozesses erwecken.

Przedstawienie kolekcji ma naprowadzić użytkownika do pogłębienia jej
zawartości. W opisie kolekcji są wymienione również dotąd nieopracowane
obrazowe i inne dokumenty lub najlepiej całe ich zestawy (fotografie powodzi
z 1897 roku z całej doliny Úpy), które czekają na dygitalizację i dalsze opracowanie. Tego typu informacja może pobudzić zainteresowanie użytkownika
aplikacji do priorytetowego opracowania włożonych dokumentów włącznie
z jego finansowym wsparciem czasochłonnego i trudnego procesu opracowywania.
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Jan Zámiš

Fond Pohl / Fundacja Pohl / Fonds Pohl

Stavba hotelu Horizont, Pec čp. 141

Jídelní lístek při otevření Jubilejní cesty na Sněžku

Budowa hotelu Horizont, Pec nr 141

Menu podczas otwarcia Drogi Jubileuszowej na Śnieżkę

Erbauung des Hotels Horizont, Petzer Nr. 141

Speisekarte zur Einweihung des Jubiläumsweges zur Schneekoppe
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Karta sbírky

Klimeš Pavel – Veselý výlet

Číslo osoby

nepřidělené

Karta osoby

nezpracovaná

Příjmení sběratele

Klimeš

Křestní jméno 1.

Pavel

Datum a místo narození 1. 5. 1959, Trutnov / souhlas GDPR udělen
Datum a místo úmrtí

Dokumentace všech objektu
východních Krkonoš.
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Pavel Klimeš
Chalupa v Růžovém Dole čp. 123 v Katalogu objektů města
Pec pod Sněžkou z roku 1992
Chałupa v Růžovém Dole nr 123 w Katalogu obiektów
miasta Pec pod Sněžkou z roku 1992
Haus in Stumpengrund Nr. 123 im Katalog der Stadt
Pec pod Sněžkou aus dem Jahre 1992
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Bydliště v regionu

Temný Důl 46, Horní Maršov

Místo působení

východní Krkonoše

Hlavní profese

krajinný ekolog

Téma sbírky

historie Krkonoš – dobové pohlednice, fotografie, skleněné negativy,
negativy, skleněné diapozitivy, diapozitivy, mapy, dokumenty, literatura

Založení

1980

Výstavy

Galerie Veselý výlet Pec: 2002 – Staré Krkonoše na záběrech doktora
Lahmera; 2007 – Pavel Klimeš a Ctibor Košťál – Krajina Krkonoš v proměně
století; 2009 – Pavel Klimeš, Roman Koucký – Domy pod Sněžkou; 2017 –
Bohdan Holomíček, Pavel Klimeš, Václav Novák – Portréty z Krkonoš.

Publikace

VV 1–50, Klimeš (2007)

Prameny a literatura
Kartu zpracoval, dne

Pavel Klimeš, 1. 8. 2018

Kartu aktualizoval, dne

Popis sbírky

Sbírka nese vedle jména zakladatele také označení Veselý výlet podle stejnojmenných sezónních novin, galerie a informačního centra, které přispěly
k otevření především rodinných archivů současných i bývalých obyvatel
regionu. Obsahuje desítky tisíc pohlednic Krkonoš i okolí; kolekce fotografií
a negativů autorů Eckert, Jeschke, Joffé, Kraus, Lahmer, Lehmann, Pfohl,
Pietschmann, Zámiš; mapy lesnické, katastrální, turistické; plány domů;
dokumenty a poznámky ze zpracovaných rodinných archivů obyvatel Krkonoš.
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Anonym / Anonim
Dobrovolní hasiči Temného Dolu roku 1911
Ochotnicza straż pożarna Temného Dolu w 1911 roku

10.
Freiwillige Feuerwehr in Dunkeltal 1911

Organizace
Mnoho zajímavého obrazového materiálu se váže k činnosti různorodých
organizací. Společným fenoménem tohoto tématu je skupinová fotografie.
Karta organizace obsahuje vedle jména především její zaměření. Proto
v aplikaci mají prostor pro představení různá v minulosti i současnosti působící profesní, správní a zájmové seskupení lidí.
Podle zaměření jsou zpracovány organizace zájmové (spolek sportovní,
hudební, myslivecký, veteránský), profesní, výrobní a obchodní společnosti
(například výrobní firma jako papírna, textilka, brusírna dřeva, sklárna), úřady (obecní, městský, pošta, spořitelna, policie, finanční stráž), školy, politické
strany a mnohé další.
Jméno organizace je uvedeno oficiální v původním jazyce s případným překladem. Místo působení je vztaženo k historickým obcím, uvedené jsou i známé adresy. Datum a okolnosti založení organizace doplňuje zdroj informace,
stejně jako u zakladatelů. Případný zánik je uveden v dějinných souvislostech. Předmět činnosti je důležitý především u méně obvyklých organizací.
Dochované kroniky, literatura a pamětníci osvětlují hlavní program činnosti
a významné osobnosti. Prostor pro detaily je v rubrice popis organizace.
Anonym / Anonim
Při 60. výročí založení sboru vyznamenaní hasiči z Maršova 4.
Odznaczeni strażacy z Maršova 4. podczas 60. rocznicy założenia jednostki
Auszeichnung der Freiwilligen Feuerwehr in Marschendorf IV. aus Anlass ihres 60-jährigen Bestehens
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Organizacja

Organisation

Dużo materiału obrazowego wiąże się z działalnością różnych organizacji.
Wspólnym fenomenem tego tematu jest grupowa fotografia. Karta organizacji zawiera, obok nazwisk, przede wszystkim jej zamierzenie. Dlatego
w aplikacji jest przestrzeń dla przedstawienia różnych działających w przeszłości i teraźniejszości grup zawodowych, administracyjnych i grup zainteresowań.

Viel interessantes Bildmaterial ist mit der Tätigkeit von Organisationen verschiedenster Couleur verbunden. Gemeinsames Phänomen dieses Themas
sind Gruppenfotografien. Die Karte der Organisation beinhaltet außer den
Namen ihrer Mitglieder vor allem deren Ausrichtung. Deshalb erhalten in
der App verschiedenste, in der Vergangenheit oder Gegenwart tätige Berufsund Verwaltungsgruppierungen und Interessengemeinschaften Raum zur
Präsentation.

Według ukierunkowania są opracowywane organizacje dot. grup zainteresowań (stowarzyszenie sportowe, muzyczne, myśliwskie, weteranów), zawodowe,
produkcyjne i handlowe (kupieckie) organizacje (na przykład firma produkcyjna jak: papiernia, fabryka włókiennicza, ścieralnia drzewa, szklarnia),
urzędy (gminny, miejski, poczta, ubezpieczalnia, policja, kontroli skarbowej),
szkoły, partie polityczne i wiele innych.
Nazwa organizacji jest wymieniona ta oficjalna w pierwotnym języku z ewentualnym przykładem. Miejsce działania jest podciągnięte do historycznych
gmin, wymienione są również znane adresy. Data i okoliczności założenia
organizacji uzupełnia źródło informacji, podobnie jak u założycieli. Ewentualny zanik jest uwzględniony w powiązaniach historycznych. Przedmiot
działalności jest ważny przede wszystkim przy mniej znanych z działalności
organizacjach. Zachowane kroniki, literatura i świadkowie naświetlają główny
program działalności i znaczące osobistości. W rubryce opis organizacji jest
miejsce na detale.
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Je nach Ausrichtung werden Interessengemeinschaften (Sport-, Musik-,
Jagd-, Veteranenvereine), Berufsverbände, Produktions- und Handelsgesellschaften (z.B. Firmen wie Papier- und Textilfabriken, Holzschleifereien,
Glashütten), Behörden (Gemeinde-, Stadt- und Postämter, Sparkassen, Polizei, Finanzwächter /Zoll), Schulen, politische Parteien etc. verarbeitet.
Der Name der Organisation ist deren offizieller Name in ursprünglicher
Sprache, eventuell samt Übersetzung. Die Wirkungsstätte bezieht sich
auf die historischen Gemeinden, sofern bekannt, ist die konkrete Adresse
angeführt. Das Datum und die Umstände der Gründung der Organisation
sind durch Quellenverweise belegt, genauso wie bei ihren Gründern. Ihre
eventuelle Auflösung oder ihr Untergang sind in den geschichtlichen Zusammenhängen angeführt. Der Tätigkeitsgegenstand ist namentlich bei unkonventionellen Organisationen wichtig. Bewahrte Chroniken, Hinweise in der
Literatur und Augenzeugen erhellen das Hauptprogramm ihrer Tätigkeit
und präsentieren bedeutende Persönlichkeiten. Die Rubrik Beschreibung
der Organisation bietet Platz für Einzelheiten.

Kronika / Chronik

Kronika / Chronik

Program k 75. výročí Pěveckého spolku v Maršově 4.

Program koncertu v hotelu Brauhof Maršov 4. čp. 5.

Program 75. rocznicy Stowarzyszenia Śpiewaczego w Maršově 4.

Program koncertu w hotelu Brauhof Maršov 4. nr 5.

Programm zum 75. Gründungsfest des Gesangsvereins in Marschendorf IV.

Programmheft zum Konzert im Hotel Brauhof Marschendorf IV., Nr. 5.
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Karta organizace
Zaměření
Jméno organizace
Založení
Zakladatelé
Zánik
Předmět činnosti

Hlavní program

Osobnosti

Prameny a literatura
Kartu zpracoval, dne
Kartu aktualizoval, dne

Popis organizace
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Pěvecký spolek Maršova 4.
původně mužský, nejpozději od 1892 příležitostně
i smíšený pěvecký sbor
Gesangverein Marschendorf IV. Theil / Gedenkbuch (1892–1935)
1859 / Gedenkbuch (1892–1935)
Ignaz Dix *1837, Josef Müller, Moritz Mündich, Josef Richter,
Alois Scholz, Karl Scholz *1824, Eduard Schrammer, Alois Wálek,
Engelbert Wolf a další
v důsledku 2. světové války
koncertní vystoupení s programem vážné hudby, operety, kabaret,
pochody, lidové a zlidovělé písně
koncerty novoroční, karnevalové, pouťové, svatební, na pohřbech
a jiné i mimo obec Maršov 4., například při odhalení pomníku císaře
Josefa II. ve Velké Úpě 1908, při svěcení nových zvonů roku 1934
v Maršově 4.
obchodník a starosta Johann Braun *1861, nájemce pivovaru, sládek
a starosta Josef Hanke *1847 (2. tenor), lékař Wenzel Lahmer *1864
(2. tenor), hostinský a starosta Emil Richter sen. *1868 (1. bas), učitel
a oběť nacismu Josef Tippelt *1908 (1. tenor), ředitel školy Berthold
Wagner *1863 a další
Gedenkbuch (1892–1935) für den Gesangverein Marschendorf IV.
Theil, různí kronikáři (Berthold Wagner, Josef Mahrla, Josef Tippelt),
177 stran, z pozůstalosti Richarda Rennera do sbírky Pavel Klimeš –
Veselý výlet věnoval Jochen Weihrauch 1988
Pavel Klimeš, 1. 8. 2018
Na fotografii zakladatelů sboru z roku 1860 je 25 členů, v koncertním
roce 1892 účinkovalo 28 zpěváků a zpěvaček, v roce 1933 už 75
v sedmi hlasových skupinách. Na schůzi pěveckého sboru 17. 10. 1905
se sešlo 49 pánů, včetně podporovatelů, jakými byl i továrník Prosper
Piette *1846. Pěvecký sbor později spolupracoval s Musikverein
Marschendorf IV. Teil (splynuly?). V kronice jsou popsaná vystoupení
a vlepené fotografie a tištěné programy. Vše čeká na zpracování.
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Ignaz Dix - mlynár z Velké Úpy
a zakladatel brusírny dreva
v Temném Dole.
Karl Scholz - poštmistr
a první starosta Maršova 4.

Anonym / Anonim
Zakladatelé pěveckého spolku
v Maršově 4. na fotografii z roku 1860
Założyciele stowarzyszenia śpiewaczego
w Maršově 4. na fotografii z 1860 roku
Gründer des Gesangsvereins in Marschendorf IV.
auf einer Fotografie aus dem Jahre 1860
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Soupis duší (SOkA TU) / Spis dusz (Państwowe Powiatowe Archiwum Trutnov) / Mannschaftsbuch (SOkA TU)
Pec čp. 121, Franz Mitlöhner narozený 8. 12. 1878
Pec nr 12, Franz Mitlöhner urodzony 8. 12. 1878
Petzer Nr. 121, Franz Mitlöhner, geboren am 8. 12. 1878

Prameny a literatura
Ambicí projektu Archa Krkonoš je uvádění ověřených a ověřitelných dat.
Proto jsou jednotlivé údaje opatřeny odkazem na zdroj. Při editaci je uváděn
autor a letopočet vzniku pramene. Každá karta obce, objektu, osoby aj. obsahuje svou rubriku prameny a literatura, ve které jsou uvedeny zdroje užité
v té konkrétní kartě.
Literatura je abecedně řazena podle autora a roku vydání do celkového
seznamu (číselníku) prameny a literatura, čímž je zároveň vytvářena regionální knihovna. Zpracovatel karty citující neobvyklý zdroj může uvést i jeho
uložení v konkrétní knihovně nebo soukromém archivu. V kartách jsou zdroje uvedené zkratkou, např: Dix 1922 str. 44, v seznamu je úplná citace: Dix
Stefan (1922–1939): Pamětní kniha obce Velká Úpa III. Pec – překlad originálu M. Bartoš a T. Lokvenc, nepublikováno, SOkA Trutnov, kopie originálu
i překladu AA. Před uvedením zdroje u konkrétní citace je nejprve zdroj
vložený v celém znění do úplného seznamu. Základem seznamu jsou položky
regionální knihovny, která je součástí sbírky Pavel Klimeš – Veselý výlet.

11.

Součástí rubriky prameny a literatura je i abecedně řazený přehled zkratek
a značek s jejich vysvětlením v českém, německém a polském jazyce. Zkratky
jsou nejen všeobecně užívané (KČT – Klub českých turistů), ale i redaktory
a badateli pro aplikaci vytvořené územní zkratky (DMÚ – Dolní Malá Úpa,
Rsgb. – Riesengebirge stejně jako Krk. – Krkonoše). Užívány jsou i zkratky
pramenů (matrika NOZ, tedy narozených, oddaných a zemřelých, Mbuch –
Mannschaftsbuch neboli soupis duší). Základní zkratky jsou vloženy do
aplikace ještě před spuštěním široké editace, aby nedošlo k duplicitě.

Vedle publikovaných zdrojů jsou při bádání osudů konkrétních osob a objektů důležité písemné či audiovizuální záznamy orální historie. Takový pramen
je označen jako ústní sdělení konkrétní osoby v konkrétním čase s odkazem
na uložení.

V pramenech jsou i nepublikované prameny (kronika, matrika, soupis duší,
adresář, složka v konkrétním archivu, deník, záznam výpovědi pamětníka
ap.). Položky jsou v seznamu řazené podle autorů. Neautorizovaná díla jsou
zařazena jako Anonymus a podle názvu. U nepublikovaného zdroje je vždy
uvedeno místo uložení originálu nebo kopie, případně jeho dostupnost prostřednictvím Archy Krkonoš. Snahou zpracovatelů aplikace je zpřístupnit rukopisné prameny jejich digitalizací a uložením v rubrice prameny a literatura.
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Źródła i literatura
Ambicją projektu Arka Karkonoszy jest przytaczanie sprawdzonych i sprawdzalnych danych. Dlatego poszczególne dane są opatrzone odnośnikiem do
źródła. Przy edycji jest wymieniony autor i data powstania źródła. Każda karta gminy, obiektu, osoby i in. ma swoją rubrykę źródła i literatura, w której
są wymienione źródła użyte w tej konkretnej karcie.
Literatura jest poszeregowana w kolejności alfabetycznej według autora
i roku wydania do ogólnej listy (katalogu) źródła i literatura, przez co jednocześnie wytwarzana jest regionalna biblioteka. Autor opracowania karty,
który cytuje niecodzienne źródło może wymienić również jego ułożenie w
konkretnej bibliotece lub prywatnym archiwum. W kartach są źródła przytoczone skrótem, np: Dix 1922 str. 44, na liście jest pełny cytat: Dix Stefan
(1922–1939): Księga pamiątkowa gminy Velká Úpa III. Pec – tłumaczenie z
oryginału M. Bartoš i T. Lokvenc, niepublikowana, SOkA Trutnov (państwowe powiatowe archiwum w Trutnovie) kopie oryginału i tłumaczenia AA.
Przed wymieniem źródła przy konkretnym cytacie jest najpierw źródło w całym brzemieniu włożone do ogólnej listy (katalogu). Podstawą listy są pozycje
regionalnej biblioteki, która jest częścią kolekcji Pavel Klimeš – Veselý výlet
(Wesoła Wyprawa).
W źródłach są również niepublikowane źródła (kronika, USC / księgi metrykalne, spis dusz, księgi adresowe, jednostka w konkretnym archiwum,
dziennik, zapis wypowiedzi świadka itp.). Pozycje na liście są klasyfikowane
według autorów. Nieautoryzowane dzieła są klasyfikowane jako Anonim
i według nazwy. Przy niepublikowanym źródle zawsze jest wymienione
miejsce przechowywania oryginału lub kopii, ewentualnie jego dostępu za
pośrednictwem Arki Karkonoszy. Dążeniem autorów opracowań aplikacji jest
udostępnienie rękopiśmiennych źródeł poprzez ich dygitalizację i włożenie
do rubryki źródła i literatura.
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Częścią rubryki źródła i literatura jest również przegląd skrótów i symboli
z ich wyjaśnieniem w czeskim, niemieckim i polskim języku według kolejności
alfabetycznej. Skrótami są nie tylko ogólnie używane (KČT – Klub českých
turistů / KCzT – Klub Czeskich Turystów), ale również redaktorzy i badacze
stworzonej dla aplikacji skrótu (DMÚ – Dolní Malá Úpa / DMU – Dolna Mała
Upa, Rsgb. – Riesengebirge [niem.], podobnie jak Krk. – Krkonoše/Karkonosze). Używane są również skróty źródeł (księgi metrykalne NOZ (cz) – UPZ,
zatem urodzonych, poślubionych i zmarłych. Mbuch – Mannschaftsbuch,
czyli spis dusz). Podstawowe skróty są włożone do aplikacji jeszcze przed uruchomieniem szerokiej edycji, aby nie doszło do duplikacji.
Obok publikowanych źródeł podczas badania losów konkretnych osób
i obiektów ważne są pisemne czy audiowizualne zapisy historii oralnej. Tego
typu źródło jest oznaczone jako ustny przekaz konkretnej osoby w konkretnym czasie z odwołaniem na miejsce ułożenia
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Quellen– und Literatur
Das Projekt ‚Arche des Riesengebirges‘ ist bestrebt, lediglich verifizierte und
nachprüfbare Daten zu verwenden. Deshalb sind die einzelnen Angaben mit
Quellenverweisen versehen. Im Rahmen der Verarbeitung werden der Autor
und das Entstehungsjahr der jeweiligen Quelle angeführt. Jede Gemeinde-,
Objekt- oder Personenkarte usw. verfügt über eine besondere Rubrik mit
Quellen- und Literaturangaben, in welcher die in der konkreten Karte verwendeten Quellen angeführt sind.
Das Literaturverzeichnis ist alphabetisch, nach Autoren und dem Jahr der
Veröffentlichung geordnet und dies in einem kompletten Quellen- und
Literaturverzeichnis (Schlüsselliste), wodurch gleichzeitig eine regionale
Bibliothek entsteht. Der Karten-Verarbeiter, der eine ungewöhnliche Quelle
zitiert, kann auch deren Aufbewahrung in einer konkreten Bibliothek oder
einem Privatarchiv anführen. In den Karten sind die Quellen als Kürzel angeführt, z.B.: Dix 1922, Seite 44, im Verzeichnis dann als völlige Zitation:
Dix Stefan (1922–1939): Gedenkbuch der Gemeinde Groß-Aupa III.
Petzer – Originalübersetzung M. Bartoš und T. Lokvenc, nicht publiziert,
SOkA Trutnov, Kopie des Originals und der Kopie AA. Vor Anführung der
Quelle einer konkreten Zitation wird diese Quellen zuerst in vollem Wortlaut
im Gesamtverzeichnis gespeichert. Grundlage dieses Verzeichnisses sind
Posten der Regionalbibliothek, die Teil der Sammlung ‚Pavel Klimeš – Veselý
výlet‘ ist.

Teil der Rubrik ‚Quellen– und Literatur‘ ist ein alphabetisch geordnetes
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen und Symbole samt deren
Erklärung in tschechischer, deutscher und polnischer Sprache. Dies sind
nicht nur allgemein verwendete Kürzel (KČT – Klub tsch. Touristen),
sondern auch von Redakteuren und Forschern für die App geschaffene,
regionale Abkürzungen (DMÚ – Dolní Malá Úpa – Nieder Klein Aupa,
Rsgb. – Riesengebirge, als auch Krk. – Krkonoše). Verwendet werden auch
Quellenkürzel (Matrikel NOZ = Geboren, verheiratet und verstorben,
Mbuch – Mannschaftsbuch bzw. Seelenliste). Hauptkürzel werden noch vor
Beginn ihrer breiten Editierung in die App eingefügt, um Duplizitäten zu
vermeiden.
Neben publizierten Quellen sind bei der Forschung auch die Schicksale konkreter Personen und Objekte, sowie wichtige schriftliche oder audiovisuelle
Aufzeichnungen der Oral History von Wichtigkeit. Derartige Quellen sind
als mündliche Mitteilung einer konkreten Person in konkreter Zeit samt
Verweis auf ihren Aufbewahrungsort gekennzeichnet.

Unter den Quellenangaben befinden sich auch nichtpublizierte Quellen
(Chroniken, Kirchenmatrikel, Seelenlisten / Mannschaftsbücher, Adressbücher, Posten in konkreten Privatarchiven, Tagebücher, Vermerke von
Augenzeugenaussagen, etc.). Die einzelnen Posten sind nach ihren Autoren
geordnet. Nicht autorisierte Werke werden als ‚Anonymus‘ und laut ihrem
Namen eingereiht. Bei nicht publizierten Quellen sind jeweils der Aufbewahrungsort des Originals oder der Kopie, ggf. deren Verfügbarkeit mittels der
‚Arche des Riesengebirges‘ angeführt. Die Verarbeiter der App bemühen sich,
handschriftliche Quellen durch Digitalisierung und anschließendes Speichern in der Rubrik ‚Quellen– und Literatur‘ zugänglich zu machen.
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IIi. Editace

Matrika VÚ index / Księgi metrykalne indeks VÚ / Personenstandsbuch Großaupa Index
Franz Mitlöhner narozený 8. 12. 1878 v Peci čp. 121, staré 217
Franz Mitlöhner urodzony 8. 12. 1878 w Peci nr 121, dawny 217
Franz Mitlöhner, geboren am 8. 12. 1878 in Petzer Nr. 121, alte Nummer 217

Vkládání dat do aplikace
Editaci dat do aplikace předchází často dlouhá badatelská práce zakončená
zpracováním karty osoby, objektu, obrazového díla ap. Pro utřídění popisných dat před vložením do aplikace jsou připraveny pracovní karty v elektronické podobě ve formátu Word a živý pdf soubor. Definovaná šablona
karty je uzamčena, aby badatel neměnil nadpisy rubrik. Před vyplňováním
kolonek je doporučeno si prohlédnout již editovaný vzor stejného typu karty.
Neměnné schéma karty je v češtině, němčině a v polštině. Vpisovaná data
jsou v jazyce badatele, s možností následného překladu do dalších jazyků.
Karty je možné vyplnit i ručně do vytištěného formuláře. Tuto možnost dostávají především pamětníci. Redakce následně zajistí elektronické vyplnění
nebo on-line přepis dat přímo do aplikace.
Editace neboli vkládání dat do aplikace prostřednictvím připravených karet,
obrazových dat a případných oprav je možné pouze prostřednictvím redaktorů. Systém aplikace nabízí pět uživatelských rolí.
Administrátor má neomezený přístup ke všem nastavením aplikace, je především správcem aplikace, tedy IT odborník pečující o správný chod programu.
Šéfredaktor může nejen publikovat a spravovat své vlastní příspěvky, ale
zasahovat i do příspěvků ostatních uživatelů.
Redaktor publikuje a spravuje své vlastní příspěvky a nahrává soubory badatelů. Redaktory schvaluje šéfredaktor (přidělení přístupových hesel, kontrola
IT zabezpečení) a správní rada Paměti Krkonoš.
Badatel vytváří a spravuje své příspěvky, ale sám je veřejně nepublikuje.
Nemá povoleno nahrávat soubory. Jím připravené karty vkládá do aplikace jeden z redaktorů. Badatelé jsou uvedení v seznamu badatelů i s jejich
zaměřením a zároveň jako lidé se vztahem ke Krkonoším mají zpravidla svou
vlastní kartu osoby.

96

Návštěvník je zaregistrovaný uživatel bez pravomocí v administraci aplikace.
Může vkládat komentáře prostřednictvím sociálních sítí, ale nepodílí se na
tvorbě a správě aplikace.
Editaci karty objektu, včetně těch bez čísla popisného (vodárna, kaple, boží
muka ap.), provádí i několik různě zaměřených badatelů. Základní editaci
domů v jednom katastru (čp., lokalita, parcelní číslo, současné jméno domu,
majitel ap.) provede přednostně jeden badatel nebo jeden tým badatelů.
Před zahájením prací je nutné provést kompletaci čísel popisných všech
historických číslování dané obce. Zpracované objekty se řadí podle čísel popisných, takže vedle sebe jsou i stejná čísla současného a minulého číslování
zaniklých domů. Po založení karty s uvedením základních dat jsou postupně
vkládány další informace. Například přehled historických majitelů objektu
vkládá zpracovatel pozemkových knih či jiných seznamů. Architektonické
hodnocení a popis domu provádí badatel se znalostí stavebně historického
vývoje regionu. Ten vychází z metodiky, užívá doporučenou osnovu a termíny pro jednotlivé architektonické prvky, aby byl popis srovnatelný s ostatními
objekty. Informace zjištěné při zpracování karty osoby (například zřízení
provozovny, požár, účast na přestavbě ap.) badatel přenáší i do karty domu.
Editaci osob provádějí proškolení badatelé ve svém jazyce. Šéfredaktor
přidělí badateli přírůstková čísla osob (například zpracovatel rodu Mitlöhner
dostane tisíc po sobě jdoucích přírůstkových čísel pro muže i pro ženy). Aplikace sleduje případné zdvojení osob, při vkládání upozorní na osoby se stejným jménem a rokem narození. Proto je nutné bezodkladné vkládání nově
zpracovaných karet do aplikace, aby se předešlo dvojí práci nebo zdvojení
osob (pozor na časté příbuzenské vazby krkonošských rodů). Před vyplněním
karty další osoby si badatel v ústředním seznamu prověří, zda již stejná karta
osoby nebyla založena jiným badatelem (např. Franz Mitlöhner *1878 si vzal
Annu Dix *1886, již zpracovanou jako součást rodu Dix).
Všechna editovaná jména osob se v aplikaci Archa Krkonoš řadí podle
abecedy a roku narození (pokud je neznámý, dle roku úmrtí) do ústředního
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seznamu ve formátu Mitlöhner Franz *1878. Seznam obsahuje všechna
jména ze všech sledovaných obcí. Ženy budou v ústředním seznamu uvedené
pod posledním příjmením s druhou kolonkou s rodným příjmením, tedy
Mitlöhner Anna *1886 (Dix). Totéž platí i pro muže, kteří přijali rodové jméno manželky. Další případná příjmení (např. po prvním manželovi) jsou jen
v kartě osoby. Ženská příjmení jsou u německých rodin zapsána v původní
podobě, tedy bez přechýlení. Držitelé dvou křestních jmen je mají uvedena
společně v jedné kolonce (Hans Friedrich – Mitlöhner *1734). U držitelů více
než dvou křestních jmen jsou v celém rozsahu zapsány v rubrice popis osoby
(především šlechtické rody).
Uživatelé aplikace Archa Krkonoš vyhledávají konkrétní osoby buď podle
příjmení a jména (rok narození slouží pro zúžení počtu stejnojmenných osob
v hledané skupině), nebo podle konkrétního domu (při neznalosti čp. s možností zúžení hledaného domu podle lokalit) a při rozvíjení aplikace v budoucnu i podle příslušnosti ke spolku nebo k profesi (např. hledaný předek byl
lékařem v Maršově, celníkem v Albeřicích, kapelníkem ve Velké Úpě ap.).
Editace obrazového díla vzniká přednostně podle originálu se zápisem všech
detailů, jako je rozměr originálu, informace na zadní straně fotografie, text
a datum odeslání u pohlednice ap. U fotografií osob je v kartě uvedeno,
kým nebo jak byly osoby identifikovány. U skupinových fotografií jsou jména
zachycených osob uváděna zleva doprava a od první řady k zadní řadě,
případně i s jejich další specifikací (profese, bydliště, příbuzenská vazba
k ostatním osobám ap.). Neznámá osoba je označena symbolem otazník.
Zpracování obrazového díla
Zpracování obrazového díla provádějí badatelé nebo ve své režii Paměť
Krkonoš. Vedle digitalizace scanováním či ofocením nejlépe ve formátu TIF
se provádí formátování a srovnání obrazu. Při obrazové korekci (zostření,
čištění, barevnost) se vždy nejprve uloží neupravený obraz. Upravovaný
je označen v názvu dodatkem (například ČB – převedený do stupňů šedi,
M – zmenšený, cisty – automaticky nebo klonovacím razítkem vyčištěný ap.).
Důležitý je prvotní popis obsahu. Při přebírání obrazového díla nebo při jeho
kopírování v případě zapůjčeného nejčastěji rodinného archivního materiálu
je zhotovena také xerokopie se zápisem zjištěných obsahových údajů (třeba
i krátkého příběhu, s výpovědí pamětníka). Na xerokopii je uveden zdroj, autorství, datace, identifikace obrazu a datum získání. Kopíruje se i zadní strana
obrazu, pokud obsahuje autentické informace – popisek, datum vzniku, odkaz na zhotovitele ap. Pohlednice s textem se pro snadnější čtení zvětšují na
200 %, tedy na celý formát A4. Xerokopie není zveřejněna a je k dohledání
v uvedeném archivu (např. sbírka Pavel Klimeš – Veselý výlet – složka Mitlöhner Walter 2013). Zajímavé texty na rubu obrazu se také scanují (rukopis
a podpis osoby, razítko, filokartická celina ap.) Maximum informací o obrazovém díle je nutné získat i při převzetí od majitele položky v digitální podobě.
Při scanování obrazového díla pro archiv Paměti Krkonoš je optimální nastavení rozlišení 350 dpi na 300 milimetrů, což představuje digitální velikost
obrazu okolo 30 MB ve formátu TIF. Velikost pod 1 MB je nedostatečná
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pro tiskové nebo reprodukční použití. Digitálně zpracované obrazové dílo
je před vložením do aplikace upraveno na prohlížecí velikost 72 dpi a 1024
bodů v delším rozměru a proti zcizení opatřeno vodoznakem s logem Paměť
Krkonoš.

III. Edycja

pl

Autorství a citace z Archy Krkonoš
Autorství každé karty je zajištěné rubrikou kartu zpracoval, dne. Při doplnění je v rubrice kartu aktualizoval, dne uvedený i předmět doplnění, případně
opravy chybného údaje. Aktualizací karty bývá více.
Autorská práva na obsah aplikace jsou úplně nebo podílem v majetku zapsaného ústavu Paměť Krkonoš. U dílčího autorského práva řeší vztah mezi
autorem obrazového díla či textu a Pamětí Krkonoš neveřejná smlouva.
Citace z Archy Krkonoš při publikačním, filmovém, studijním, vědeckém
a jiném využití má několik podob. Obrazové dílo je citováno formou © Archa
Krkonoš – foto Bohdan Holomíček (2018) nebo sbírka Pavel Klimeš – Veselý
výlet (2018). Citace popisného údaje vychází z autorství karty a má podobu
© Archa Krkonoš – text Pavel Klimeš (2018). V případě výhradního autorského práva zní citace © Archa Krkonoš (2018). Letopočet udává vložení
citovaných dat do aplikace.
Webová aplikace Archa Krkonoš vznikla ve spolupráci s IT odborníky s vazbou na Krkonoše a za účasti technologické firmy ACKEE. Provedení projektu je založené na CMS Wordpress s rozšířením pro požadované funkce.
Očekávanou strukturaci dat obstarává plugin Pods ve spojení s vestavěnou
kategorizací příspěvků, která umožňuje linkování příspěvků a uživatelsky
přívětivou orientaci ve struktuře dat s možností hierarchického uspořádání.
Program vznikl na základě této metodiky během léta 2018.
Název Archa Krkonoš® má ochrannou známku č. 367370 zapsanou Úřadem
průmyslového vlastnictví ČR.

Wkładanie danych do aplikacji
Edycję danych do aplikacji poprzedza często długa badawcza praca zakończona opracowaniem karty osoby, obiektu, dzieła obrazowego itp. Dla zaklasyfikowania danych opisowych przed włożeniem do aplikacji są przygotowane
karty robocze w postaci elektronicznej w formacie Word i „żywy“ plik pdf.
Zdefiniowany szablon karty jest zamknięty, aby badacz nie zmieniał tytułów
rubryk. Przed wypełnianiem kratek jest polecane przejrzenie już edytowanego wzoru podobnego typu karty. Niezmienny schemat karty jest w języku
czeskim, niemieckim i polskim. Wpisywane dane są w języku badacza,
z możliwością następnego tłumaczenia na inne języki. Karty można wypełnić
również ręcznie na wydrukowanym formularzu. Możliwość tę mają przede
wszystkim świadkowie. Redakcja następnie zapewni elektroniczne wypełnienie lub on-line przepisanie danych bezpośrednio do aplikacji.
Edycja, czyli wkładanie danych do aplikacji za pośrednictwem przygotowanych kart, obrazowych danych i ewentualnych korekt jest możliwa tylko za
pośrednictwem redaktorów. System aplikacji oferuje pięć roli użytkownika.
Administrator ma nieograniczony dostęp do wszystkich ustawień aplikacji,
jest przede wszystkim zarządzającym aplikacją, zatem fachowcem IT dbającym o poprawne funkcjonowanie programu.
Redaktor naczelny może nie tylko publikować i zarządzać swoimi własnymi
artykułami, ale również mieć wpływ na artykuły innych użytkowników.
Redaktor wytwarza i zarządza swoimi artykułami i nagrywa pliki badaczy. Redaktorów powołuje redaktor naczelny (przydzielenie haseł dostępu, kontrola
IT zabezpieczeń) i zarząd Pamięci Karkonoszy.
Badacz wytwarza artykuły i nimi zarządza, ale sam ich publicznie nie publikuje. Nie ma zezwolenia na nagrywanie plików. Przygotowane przez niego
karty wkłada do aplikacji jeden z redaktorów. Badacze są wymienieni na liście
badaczy razem z ich ukierunkowaniem a jednocześnie, jako ludzie związani
z Karkonoszami, mają z zasady swoją własną kartę osoby.

Odwiedzający jest zarejestrowanym użytkownikiem bez prawa do administrowania aplikacją. Może wkładać komentarze za pośrednictwem sieci społecznościowych, ale nie bierze udziału w tworzeniu i zarządzaniu aplikacją.
Edycję karty obiektu, włącznie z tymi bez numeru adresowego (ujęcie wody,
kaplica, droga krzyżowa itp.) prowadzi nawet kilku różnie ukierunkowanych
badaczy.
Podstawową edycję domu w jednym katastrze (nr adres., osada, nr parceli,
współczesna nazwa domu, właściciel itp.) przeprowadzi priorytetowo jeden
badacz lub jeden zespół badaczy. Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest
przeprowadzić skompletowanie numerów adresowych wszystkich historycznych numeracji danej gminy. Opracowane obiekty klasyfikuje się według
numerów adresowych, także obok siebie są również takie same numery
współczesnej i dawnej numeracji zanikłych domów. Po założeniu karty z wymieniem podstawowych danych stopniowo są wkładane dalsze informacje. Na
przykład przegląd historycznych właścicieli obiektu wkłada autor opracowań
ksiąg gruntowych czy innych rejestrów. Ocena architektoniczna i opis domu
przeprowadza badacz ze znajomością budowlano historycznego przebiegu
regionu. Ten kieruje się metodyką, używa polecany program i terminy dla
poszczególnych architektonicznych elementów, aby opis był porównywalny
z pozostałymi obiektami. Informacje stwierdzone przy opracowaniu karty
osoby (na przykład założenie zakładu, pożar, uczestnictwo w przebudowie
itp.) badacz przenosi również do karty domu.
Edycję osób przeprowadzają przeszkoleni badacze w swoim języku. Redaktor
naczelny przydzieli badaczowi numery porządkowe osób (na przykład autor
opracowania rodu Mitlöhner dostanie tysiąc kolejnych numerów porządkowych dla mężczyzn i kobiet). Aplikacja śledzi ewentualne podwojenie osób,
podczas wkładania zwróci uwagę na osoby z takim samym nazwiskiem i rokiem urodzenia. Dlatego konieczne jest bezzwłoczne wkładanie nowo opracowanych kart do aplikacji, aby zapobiec podwójnej pracy lub podwojeniu osób
(uwaga na częste powiązania rodzinne karkonoskich rodów). Przed wypełnieniem karty kolejnej osoby w centralnym katalogu badacz sprawdzi, czy taka
sama karta osoby nie została założona prze innego badacza (np. Franz Mitlöhner *1878 poślubił Annę Dix *1886 już opracowaną jako część rodu Dix).
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Wszystkie edytowane nazwiska ludzi w aplikacji Arka Karkonoszy klasyfikuje
się według kolejności alfabetycznej i roku urodzenia (u nieznanego według
roku śmierci) do centralnego katalogu w formie Mitlöhner Franz *1878. Lista
(katalog) zawiera wszystkie nazwiska ze wszystkich badanych gmin. Kobiety
na centralnej liście (katalogu) będą wymienione pod ostatnim nazwiskiem
z drugą pozycją z nazwiskiem rodowym, zatem Mitlöhner Anna *1886 (Dix).
Ta sama zasada obowiązuje również mężczyzn, którzy przyjęli nazwisko rodowe żony. Dalsze ewentualne nazwiska (np. po pierwszym mężu) są tylko
w karcie osoby. Żeńskie nazwiska są przy niemieckich rodzinach zapisane
w oryginalnym brzmieniu, zatem bez przyrostka. Posiadacze dwóch imion
mają je wymienione wspólnie w jednej kratce (Hans Friedrich – Mitlöhner
*1734). U posiadaczy więcej, niż dwóch imion są one w całym zestawie wymienione w rubryce opis osoby (głównie rody szlacheckie).
Użytkownicy aplikacji Arka Karkonoszy wyszukują konkretne osoby bądź
według nazwiska i imienia (rok urodzenia służy do zawężenia liczby osób
o tym samym nazwisku w wyszukiwanej grupie), według konkretnego domu
(przy nieznajomości numeru adresowego z możliwością zawężenia szukanego domu według osad), a przy rozwijaniu aplikacji w przyszłości i według
przynależności do stowarzyszenia lub zawodu (np. poszukiwany przodek był
lekarzem w Maršově, celnikiem w Albeřicích, kapelmistrzem w Velké Úpě
itp.).
Edycja dzieła obrazowego powstaje priorytetowo według oryginału z zapisem wszystkich szczegółów, jakim jest rozmiar oryginału, informacje na tylnej
stronie fotografii, tekst i data wysłania przy widokówkach itp. Przy fotografiach osób w karcie jest odnotowane przez kogo lub jak zostały zidentyfikowane. Przy fotografiach grupowych w opisie są z lewej do prawej strony i od
pierwszego rzędu do tylnego rzędu wymienione nazwiska uchwyconych osób,
ewentualnie z ich dalszą specyfikacją (zawód, miejsce zamieszkania, pokrewne
więzi w stosunku do pozostałych osób itp.) Nieznana osoba jest oznaczona
symbolem znaku zapytania.
Opracowanie obrazowego dzieła
Opracowanie dzieła obrazowego przeprowadzają badacze lub w swoim reżimie Pamięć Karkonoszy. Obok dygitalizacji skanowania czy wykonania zdjęć
najlepiej w formacie TIF przeprowadza się formatowanie i wyrównanie
obrazu. Przy korekcji obrazowej (wyostrzenie, czyszczenie, kolor) zawsze
najpierw zostanie ułożony niepoprawiony obraz. Poprawiony jest oznaczony
w nazwie z dodatkiem (na przykład ČB – przewiedziony do stopni szarości,
M – zmniejszony, czysty – automatycznie lub wyczyszczony gumowym
stemplem itp.). Ważny jest pierwotny opis treści. Przy odbieraniu dzieła
obrazowego lub przy jego kopiowaniu, w przypadku pożyczonego najczęściej
rodzinnego archiwalnego materiału, sporządzona jest również kserokopia
z zapisem stwierdzonych danych (np. także krótkiej opowieści, z wypowiedzi
świadka). Na kserokopii jest wymienione źródło, autorstwo, daty, identyfikacja obrazu i data pozyskania. Kopiowana jest również strona tylna obrazu,
jeśli zawiera autentyczne informacje – podpis, data powstania, odwołanie na
producenta itp. Widokówki z tekstem powiększa się do 200 % dla ułatwienia
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czytania, zatem do całego formatu A4. Kserokopia nie będzie upubliczniona
i jest do wyszukania w wymienionym archiwum (np. kolekcja Pavel Klimeš –
Veselý výlet/Wesoła Wyprawa – folder Mitlöhner Walter 2013). Intersujące
teksty na rewersie obrazu również są skanowane (rękopis i podpis osoby, pieczątka, walor filatelistyczny itp.). Maksimum informacji o dziele obrazowym
konieczne jest zyskać również przy odbieraniu od właściciela pozycji
w postaci dygitalnej.
Podczas skanowania dzieła obrazowego dla archiwum Pamięć Karkonoszy
optymalne jest nastawienie rozdzielczości 350 dpi na 300 milimetrów, co przedstawia dygitalną wielkość obrazu około 30 MB w formacie TIF. Wielkość
pod 1 MB jest niedostateczna do wykorzystania w druku lub przy reprodukcji. Dygitalnie opracowane dzieło obrazowe przed włożeniem do aplikacji
jest poprawione na przeglądarce wielkości 72 dpi i 1024 punktu w dłuższym
rozmiarze a przeciwko kradzieży oznaczone znakiem wodnym z logo Pamięć
Karkonoszy.
Autorstwo i cytowanie z Arki Karkonoszy
Autorstwo każdej karty jest zapewnione rubryką kartę opracował, dnia. Przy
wypełnianiu rubryki kartę aktualizował, dnia jest wymieniony również przedmiot uzupełnienia, ewentualne poprawki brakujących danych. Aktualizacji
karty może być więcej.
Prawa autorskie do treści aplikacji są wyłączne lub częściowe z Instytutem
badawczym Pamięć Karkonoszy. Przy częściowym prawie autorskim związek
pomiędzy autorem dzieła obrazowego czy tekstu a Pamięcią Karkonoszy
reguluje niepubliczna umowa.
Cytowanie z Arki Karkonoszy podczas wydawniczego, filmowego, studyjnego, naukowego i innego wykorzystania mają kilka form. Dzieło obrazowe
jest cytowane w formie © Arka Karkonoszy – foto Bohdan Holomíček (2018)
lub kolekcja Pavel Klimeš – Veselý výlet/Wesoła Wyprawa (2018). W przypadku wyłącznego prawa autorskiego cytowanie ma formę © Arka Karkonoszy
– tekst Pavel Klimeš (2018). W przypadku wyłącznego prawa autorskiego cytowanie ma formę © Arka Karkonoszy (2018). Data podaje włożenie danych
do aplikacji.
Aplikacja internetowa Arka Karkonoszy powstała przy współpracy z fachowcami IT powiązanymi z Karkonoszami i przy uczestnictwie firmy technologicznej ACKEE. Wykonanie projektu jest oparte na CMS Wordpress z rozszerzeniem na wymagane funkcje. Oczekiwaną strukturację danych zapewnia
plugin Pods w połączeniu z wbudowaną kategoryzacją artykułów, która
umożliwia linkowanie artykułów i łatwą w użyciu orientację w strukturze
danych z możliwością ich hierarchicznego uporządkowania. Program powstał
na podstawie tejże metodyki w ciągu lata 2018.
Nazwa Archa Krkonoš® / Arka Karkonoszy ma chronioną markę nr 367370
zapisaną przez Urząd Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej.

IIi. Editierung
Dateneingabe in die App
Der Editierung der Daten in der App gehen häufig langwierige Forschungsarbeiten voraus, die in der Verarbeitung der Karte der Person, des
Objekts, Bildwerks usw. gipfeln. Zur Klassifizierung beschreibender Daten
vor dem Einfügen in die App werden Arbeitskarten in elektronischer Form
im Word-Format und als ausfüllbare PDF-Datei vorbereitet. Die vordefinierte Schablone ist gesperrt, damit die Rubrik-Überschrift nicht von den
Forschern verändert wird. Vor Ausfüllen der Spalten wird empfohlen, sich
das bereits verarbeitete Muster eines gleichen Kartentyps anzusehen. Unveränderliche Kartenschemata gibt es in Tschechisch, Deutsch und Polnisch.
Die Daten werden in der Sprache des jeweiligen Forschers eingetragen und
können anschließend in weitere Sprachen übersetzt werden. Die Karten können auch handschriftlich, mittels eines vorgedruckten Formulars ausgefüllt
werden. Diese Möglichkeit erhalten namentlich Zeitzeugen. Die Redaktion
füllt diese anschließend elektronisch aus oder sorgt für die direkte Online-Überschreibung der Daten in die App.
Die Editierung bzw. Eingabe der Daten in die App anhand der vorbereiteten
Karten, der Bilddaten und eventuellen Berichtigungen ist lediglich durch
die Redakteure möglich. Das System der App bietet fünf Benutzerrollen.
Der Administrator hat uneingeschränkten Zugang zu sämtlichen App-Einstellungen, er ist vor allem Verwalter der App und sorgt als IT-Experte für
die korrekte Funktionsweise des Programmes.
Der Chefredakteur ist befugt, nicht nur eigene Beiträge zu publizieren oder
zu verwalten, sondern auch in die Beiträge der sonstigen Benutzer einzugreifen.
Der Redakteur publiziert und verwaltet seine eigenen Beiträge und sorgt für
das Upload der Dateien der Forscher. Die Redakteure werden vom Chefredakteur (Zuteilung von Passwörtern, Kontrolle der IT-Sicherheit) und vom
Verwaltungsrat des ‚Gedächtnisses des Riesengebirges‘ gebilligt.
Der Forscher erstellt und verwaltet seine eigenen Beiträge, kann diese jedoch nicht selbst publizieren. Ihm ist nicht erlaubt, Dateien zu downloaden.
Die von ihm vorbereiteten Karten werden von einem der Redakteure in die
App eingefügt. Die Forscher und ihre Spezialisierung sind in einer Forscherliste angeführt, gleichzeitig haben sie als Personen mit Beziehung zum
Riesengebirge in der Regel auch ihre eigene Personen-Karte.
Die Besucher sind registrierte Benutzer, jedoch ohne Verwaltungsrechte der
App. Sie können Kommentare mittels sozialer Netzwerke abgeben, beteiligen
sich aber nicht an der Erstellung und Verwaltung der App.
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Die Editierung (Verarbeitung) der Objekt-Karten, auch derer ohne Konskriptionsnummer (Wasserwerk, Kapelle, Bildstock, etc.), erfolgt durch
mehrere Forscher mit unterschiedlicher Orientierung. Die grundlegende
Verarbeitung der Häuser einer Katastralgemeinde /Gemarkung (Konskr.-Nr., Lokalität, Flurstücksnummer, heutiger Hausname, Besitzer, etc.) erfolgt
vorzugsweise durch einen Forscher oder ein Forscherteam. Vor Aufnahme der Arbeit sollten die Konskriptionsnummern sämtlicher historischer
Nummerierungen der entsprechenden Gemeinde komplettiert werden. Die
verarbeiteten Objekte werden anhand der Konskriptionsnummern gegliedert, sodass nebeneinander auch gleiche Nummern der gegenwärtigen und
früheren Nummerierung verschwundener Häuser erscheinen. Nach Anlegen der Karte unter Anführung der Basisdaten werden Schritt für Schritt
weitere Informationen eingefügt. So fügt beispielsweise der Verarbeiter der
Grundbücher oder ähnlicher Verzeichnisse eine Übersicht der historischen
Besitzer des Objekts ein. Ein Forscher mit entsprechenden Kenntnissen über
die bauhistorische Entwicklung der Region führt die architektonische Bewertung und Beschreibung des Hauses durch. Dabei verwendet er die Methodik,
das empfohlene Konzept und die Begriffe für die einzelnen architektonischen Elemente, damit die Beschreibung vergleichbar mit sonstigen Objekten
ist. Bei der Verarbeitung der Personen-Karte festgestellte Informationen (z.B.
die Einrichtung einer Betriebsstätte, ein Brand, die Teilnahme an Umbauten,
usw.) trägt der Forscher auch in die Haus-Karte ein.
Die Editierung von Personen führen geschulte Forscher in ihrer Sprache
durch. Der Chefredakteur teilt dem Forscher die Zugangsnummern der
Personen zu (so erhält der Forscher der Familie Mitlöhner 1000 fortlaufende
Zugangsnummern für Männer und Frauen). Die App kontrolliert auch das
eventuelle doppelte Vorkommen von Personen, bei der Eingabe macht sie
auf Personen gleichen Namens und Geburtsdatums aufmerksam. Deshalb
sollten neu verarbeitete Karten unverzüglich in die App eingegeben werden,
um doppelte Arbeit oder die Dopplung von Personen zu vermeiden (Vorsicht bei den häufigen verwandtschaftlichen Beziehungen der Riesengebirgsgeschlechter). Bevor die Karten weiterer Personen ausgefüllt werden, prüft
der Forscher im Zentralregister nach, ob die gleiche Personen-Karte nicht
schon von einem anderen Forscher angelegt wurde (beispielsweise ehelichte
Franz Mitlöhner *1878 Anna Dix *1886, die jedoch bereits als Angehörige
der Familie Dix verarbeitet wurde).
Sämtliche in der App ‚Arche des Riesengebirges‘ editierten Personennamen
werden alphabetisch und nach ihrem Geburtsjahr (ist dieses unbekannt –
dann nach dem Todesjahr) im Zentralregister geordnet – im Format Mitlöhner Franz *1878. Das Register enthält sämtliche Namen in allen verfolgten
Gemeinden. Frauen sind im Zentralregister unter ihrem letzten Nach- bzw.
Familiennamen angeführt, samt ihrem Geburtsname (Mädchenname) in
einer zweiten Spalte, also Mitlöhner, Anna *1886 (Dix). Dies gilt auch für
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Männer, falls sie den Geburtsnamen ihrer Ehefrauen angenommen haben.
Eventuelle weitere Nachnamen (z.B. vom ersten Ehegatten) werden nur in
der Personen-Karte angeführt. Weibliche Nachnamen werden bei deutschen
Familien in ursprünglicher Form, also ohne Movierung eingetragen. Doppelte Vornamen werden gemeinsam in einer Spalte angeführt (Hans Friedrich
– Mitlöhner *1734). Wenn eine Person mehr als nur zwei Vornamen hat,
werden diese in völligem Wortlaut in der Rubrik ‚Beschreibung der Person‘
eingetragen (gilt namentlich für Adelsgeschlechter).
Die Suche nach konkreten Personen durch die Benutzer der App ‚Arche des
Riesengebirges‘ erfolgt entweder anhand ihrer Nach- und Vornamen (das
Geburtsjahr dient zur Begrenzung der Anzahl gleichnamiger Personen in
der betreffenden Gruppe), anhand eines konkreten Hauses (bei Unkenntnis der Konskr.-Nummer samt der Möglichkeit, die Suche auf eine gewisse
Lokalität zu begrenzen) und bei künftiger Weiterentwicklung der App auch
anhand ihrer Vereins- oder Berufszugehörigkeit (z.B. der gesuchte Vorfahre war Arzt in Marschendorf, Zöllner in Albendorf, Kapellmeister in Gross
Aupa, usw.). Die Editierung von Bildwerken erfolgt vorrangig anhand der
Originale, unter Angabe aller ihrer Details, wie die Abmessungen des Originals, Informationen auf der Rückseite von Fotografien, Text und Absendedatum bei Ansichtskarten, usw. Bei Fotografien von Personen wird in der Karte
angeführt, durch wen oder wie die Identifikation der Personen erfolgte. Bei
Gruppenfotos werden die Namen der fotografierten Personen von links nach
rechts und von der ersten zur letzten Reihe angeführt, ggf. einschl. weiterer
Spezifikation (Beruf, Wohnort, verwandtschaftliche Beziehungen zu anderen Personen, usw.). Unbekannte Personen werden mit einem Fragezeichen
gekennzeichnet.
Verarbeitung von Bildwerken
Die Verarbeitung von Bildwerken erfolgt durch die Forscher selbst oder
in Regie des ‚Gedächtnisses des Riesengebirges‘. Neben der Digitalisierung
durch Scannen oder Fotografieren im TIFF-Format wird die Formatierung
und der Vergleich des Bildes durchgeführt. Bei Bildkorrektionen (Schärfen,
Retuschieren, Farbigkeit) wird zuvor immer das rohe Bild gespeichert. Die
Korrektion wird in der Bezeichnung mit einem Zusatz versehen (z.B. ČB –
Umwandlung in Graustufen, M – verkleinert, sauber – automatisch oder per
Klonstempel retuschiert, usw.). Wichtig ist die Erstbeschreibung des Inhalts.
Bei der Übernahme eines Bildwerkes oder dessen Kopieren im Falle von
ausgeliehenen Materialien, zumeist aus Familienarchiven, wird zudem eine
Xerokopie samt Vermerk der festgestellten Inhaltsangaben beschafft (eventuell auch ein kurzer Bericht mit Zeitzeugenaussagen). Auf der Xerokopie
werden die Quelle, Autorenschaft, Datierung, Identifikation des Bildes und
das Erwerbsdatum vermerkt. Dabei wird auch die Rückseite des Bildes kopiert, sofern sie authentische Informationen enthält – Beschriftung, Entstehungsdatum, Verweis auf den Autoren, usw. Ansichtskarten mit Text werden
ihrer besseren Lesbarkeit auf 200 % vergrößert, also auf das gesamte Format
A4. Xerokopien werden nicht veröffentlicht, können jedoch im angeführten
Archiv eingesehen werden (z.B. Sammlung Pavel Klimeš – Veselý výlet – Datei Mitlöhner, Walter 2013). Interessante Texte auf der Rückseite von Bildern
werden ebenso gescannt (handschriftliche Vermerke und Unterschriften,
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Stempel, Philokartie-Ganzsachen). Schon bei der Übernahme des Bildwerkes
sollte ein Höchstmaß an Informationen vom Besitzer gewonnen werden.

Wenzel Lahmer

Beim Scannen eines Bildwerkes für das Archiv des ‚Gedächtnisses des Riesengebirges‘ wird eine Bildauflösung von 350 dpi pro 300 Millimeter als optimal angesehen, was eine digitale Bildgröße von ca. 30 MB im TIFF-Format
darstellt. Bildgrößen unter einem Megabit sind zu Druck- oder Reproduktionszwecken unzureichend. Das digital verarbeitete Bildwerk wird vor dem
Einfügen in die App auf eine Besichtigungsgröße von 72 dpi und 1024 Punkte in seiner längeren Abmessung verkleinert und zum Schutz vor Missbrauch
mit dem Wasserzeichen des ‚Gedächtnisses des Riesengebirges‘ versehen.

Pochód dożynkowy w Maršově 4. przed nr 83,
obecnie siedzibą Instytutu badawczego Pamięć Karkonoszy

Dožínkový průvod v Maršově 4., před domem čp. 83,
nyní sídlo zapsaného ústavu Paměť Krkonoš

Erntefest-Umzug in Marschendorf IV., vor Haus Nr. 83,
heute Sitz des eingetragenen Instituts ‚Gedächtnis des Riesengebirges‘

Autorschaft und Zitation von Arche des Riesengebirges
Die Autorschaft jeder Karte ist durch die Rubrik Karte verarbeitet von,
am geschützt. Bei Ergänzungen in der Rubrik ‚Karte aktualisiert von, am‘
wird zudem der Gegenstand dieser Ergänzung, bzw. die ev. Berichtigung
einer falschen Angabe angeführt. Mehrere Aktualisierungen sind nicht
ausgeschlossen.
Die Urheberrechte bezüglich des Inhalts der App sind völlig oder teilweise
in Besitz des eingetragenen Instituts ‚Gedächtnis des Riesengebirges‘. Bei
teilweisen Urheberrechten wird die Beziehung zwischen dem Autor des
Bildwerks oder Textes und dem ‚Gedächtnis des Riesengebirges‘ in einem
nicht öffentlichen Vertrag geregelt.
Zitationen aus der ‚Arche des Riesengebirges‘ zu Publikations-, Film-, Studien-, wissenschaftlichen oder sonstigen Zwecken sind in verschiedener Form
möglich. Bildwerke werden in der Form © Archa Krkonoš – Foto Bohdan
Holomíček (2018) oder Sammlung Pavel Klimeš – Veselý výlet (2018) zitiert.
Zitationen beschreibender Daten gehen aus der Autorschaft der Karte
hervor und haben diese Form: © Archa Krkonoš – Text Pavel Klimeš (2018).
Im Falle eines ausschließlichen Urheberrechts lautet die Zitation: © Archa
Krkonoš (2018). Die Jahreszahl gibt an, wann die zitierten Daten in die App
aufgenommen wurden.
Die Web-App ‚Arche des Riesengebirges‘ wurde in Zusammenarbeit mit
IT-Experten mit Bindung zum Riesengebirge und unter Beteiligung des
Technologieunternehmens ACKEE entwickelt. Die Projektausführung basiert
auf CSM Wordpress samt Erweiterung für die gewünschten Funktionen. Die
erwartete Datenstrukturierung erfolgt per Plugin Pods und dies in Verbindung mit der integrierten Kategorisierung der Beiträge, die das Verlinken
der Beiträge ermöglicht und eine benutzerfreundliche Orientierung in der
Datenstruktur, samt Möglichkeit zu ihrer Hierarchisierung, schafft. Das
Programm wurde anhand dieser Methodik im Laufe des Sommers 2018
entwickelt.
Die Bezeichnung Archa Krkonoš® / Arche des Riesengebirges hat die im
Amt für gewerbliches Eigentum (Patentamt der Tschechischen Republik)
eingetragene Schutzmarke Nr. 367370.
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