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Ważniejsze miejscowości
Bled
Bled (niem. Veldes) to eleganckie uzdrowisko (ok. 5200 mieszkańców) przepięknie położone nad jez. Bled, na pn.-wsch. krańcu Alp Julijskich. To jednocześnie najpopularniejszy kurort
w całej Słowenii, szczególnie tłumnie odwiedzany w sezonie letnim.
Początki historii miasta sięgają epoki neolitu (10–2 tys. lat p.n.e.), kiedy to na terenie dzisiejszego Bledu istniały aż cztery osady. Znajdowały się one w rejonie obecnego centrum miasta,
stacji kolejowej, u pn. podnóża wzgórza zamkowego oraz na wyspie Blejski Otok. W epoce brązu
i żelaza liczba osad w okolicy wzrosła do prawie dziesięciu. Liczne pochodzące z nich przedmioty
znalezione przez archeologów można oglądać w muzeum na zamku. W VII w. grodzisko założyli

Widok na jezioro Bled z kościołem Najświętszej Marii Panny na wyspie Blejski Otok
oraz zamkiem, w głębi Karawanki

42 Ważniejsze miejscowości
tu Słowianie, którzy na wyspie na jeziorze zbudowali świątynię swoich bogów – Żywy i Radegasta
(Swarożyca). W poł. VIII w. na jej miejscu stanął pierwszy chrześcijański kościół w Słowenii. W 1004 r.
cesarz niemiecki Henryk II podarował Bled wraz z okolicą biskupowi Albuinowi z Brixen w Tyrolu
Południowym (obecnie włoskie Bressanone). W biskupim władaniu Bled pozostał aż do 1803 r.
W średniowieczu kościółek na wyspie był popularnym miejscem pielgrzymkowym. Szczególnie
licznie przybywali pielgrzymi na coroczne odpusty odbywające się 2–3 lutego (w święta Matki
Boskiej Gromnicznej i św. Błażeja). W 1689 r. Johann Vaickhard Valvasor w swoim epokowym dziele
„Chwała Księstwa Krainy” opisał po raz pierwszy bledskie ciepłe źródła i ich lecznicze właściwości.
Johann Vaickhard Valvasor (1641–1693, w literaturze słoweńskiej wymieniany zazwyczaj jako Janez Vajkard Valvasor) był najwybitniejszym kronikarzem swojej epoki. Urodzony
w Lublanie, w młodości wiele podróżował po całej zachodniej Europie. Ogromną kolekcję
krajoznawczych pamiątek z podróży zgromadził w kupionym w 1672 r. zamku Bogenšperk
(ok. 30 km na wschód od Lublany). Tam też zaczął pisać dzieło życia — encyklopedyczne
opracowanie poświęcone geografii, historii i kulturze Księstwa Krainy, zatytułowane „Chwała
Księstwa Krainy” (niem. „Die Ehre des Herzogtums Krain”). Na 3500 stronach zawarł w nim
praktycznie całą ówczesną, a dziś niezwykle cenną wiedzę o obszarze obecnej zachodniej
Słowenii, opisując m.in. Triglav, jez. Bled, Veliko Prisojnikovo okno, a spośród atrakcji spoza
obszaru Alp Julijskich chociażby jaskinię Postojną, zamek Predjama, jez. Cerknica. Wydanie
dzieła własnym nakładem w Norymberdze w 1689 r. doszczętnie zrujnowało go finansowo.
Zmuszony był sprzedać zamek. Zmarł w nędzy. W 1697 r. brytyjskie towarzystwo naukowe
Royal Society przyznało mu pośmiertnie swoje honorowe członkostwo.
Podobizna Johanna Vaickharda Valvasora zdobiła niegdyś banknot dwudziestotolarowy,
a imię wielkiego kronikarza nosi m.in. schronisko na pd.-zach. zboczach Velikiego Stolu
w Karawankach.
Od tego czasu Bled zaczęli odwiedzać coraz liczniejsi znakomici goście. W pierwszej poł. XIX w.
bywali tu m.in. habsburscy arcyksiążęta Jan i Albrecht, austriacki kanclerz Klemens von Metternich
oraz król Saksonii Fryderyk August. Prawdziwą karierę modnego uzdrowiska Bled zawdzięcza jednak
szwajcarskiemu przemysłowcowi i lekarzowi Arnoldowi Rikli (1823–1906), który wykupił tereny
na wsch. brzegu jeziora i w 1855 r. wzniósł tam budynek łaźni zdrojowych (dziś na ich miejscu stoi
kasyno) oraz kilka willi w stylu szwajcarskim. Popularność ekskluzywnego kurortu trwała nadal
po upadku monarchii austro-węgierskiej. W okresie międzywojennym w Bledzie swoją letnią
rezydencję miał król Aleksander I Karadziordziewić, a po II wojnie światowej prezydent Josip Broz
Tito. Za czasów socjalistycznej Jugosławii ranga Bledu spadła, jednak po odzyskaniu niepodległości
przez Słowenię w 1991 r. miejscowość odzyskała dawny splendor, którego widomym znakiem są
gondole (słoweń. pletna) pływające na jeziorze i dorożki (słoweń. fijaker) kursujące wokół niego.
Zabytki
Na zespół sakralny na wyspie Blejski Otok składają się: kościół Najświętszej Marii Panny
ze strzelistą wolno stojącą dzwonnicą z 1465 r., XVII-wieczna plebania, dom kapelana (obecnie
mieszczące restaurację i kawiarnię) i kapliczka Najświętszej Marii Panny z herbami biskupów
Brixen oraz współczesne im zabytkowe schody. Najciekawszym zabytkiem zespołu jest gotycki
w założeniu kościół, przebudowany nieco w stylu barokowym w 1655 r. Stoi on na miejscu
wcześniejszej świątyni pochodzącej z połowy VIII w., której fundamenty można oglądać pod

Bled 43
przeszkloną posadzką w nawie głównej. We wnętrzu godny uwagi jest także bogato zdobiony
barokowy ołtarz oraz niewielka wystawa dawnej sztuki sakralnej. Tym, co przyciąga turystów na
wyspę, jest jednak tzw. dzwon pragnień. Według tradycji każdemu, kto nim zadzwoni (pociągnie
za sznur zwisający w nawie), spełni się jedno życzenie. Na Blejski Otok kursują gondole, można
też popłynąć wypożyczoną łódką mieszczącą cztery osoby, a nawet dostać się tam wpław
(ok. 350 m z najbliższego miejsca na brzegu).
Zamek Bled wznoszący się na ponad 100-metrowej skale nad pn. brzegiem jeziora. Zbudowany przez biskupów Brixen w 1011 r., obecny późnogotycki wygląd otrzymał w XVI w.
W środku, obok częściowo odtworzonego dawnego wyposażenia, mieści się muzeum okręgowe,
poświęcone archeologii, historii Bledu i przyrodzie tamtych okolic. Z tarasu zamkowego roztacza
się wspaniały widok na jez. Bled i szczyty Alp Julijskich.
Neogotycki kościół parafialny św. Marcina z 1904 r., zbudowany pod kierunkiem Heinricha
von Ferstera. Wnętrze zaprojektował z kolei najwybitniejszy słoweński architekt, Jože Plečnik
(1872–1957), wykorzystując motywy islamskie, o co hierarchia kościelna miała później pretensje.
Autorem polichromii był natomiast plastyk Slavko Pengov.
Hotel Vila Bled został wzniesiony przy pd. brzegu jeziora na przełomie XIX i XX w. jako
pałac letni książąt Windischgrätz. Później stanowił letnią rezydencję króla Aleksandra I Karadziordziewicia, a następnie prezydenta Tity. Obecnie otoczony przepięknymi ogrodami czterogwiazdkowy hotel jest jednym z najelegantszych (i jednocześnie najdroższych) w całej Słowenii.
Letniskowe wille w stylu szwajcarskim z drugiej poł. XIX w. rozsiane nad jeziorem, głównie
wzdłuż jego pd. brzegów.
Atrakcje przyrodnicze
Jezioro Bled (Blejsko jezero, niem. Veldeser See) pochodzenia tektonicznego jest drugim co
do wielkości w Alpach Julijskich. Jego dł. wynosi 2,1 km, przeciętna szer. 0,9 km, pow. 144 ha,
a gł. 31 m. Temperatura wody wzrasta latem do 23°C, a w pn. części jeziora, gdzie w pobliżu
hotelu Grand Toplice biją podziemne ciepłe źródła, osiąga nawet 26°C. Zachęca to do kąpania
się w jeziorze oraz pływania kajakami czy łódkami wiosłowymi. Należy jednak uważać, by nie
przeszkadzać wioślarzom trenującym na specjalnym torze wyznaczonym w poprzek akwenu.
Co pewien czas organizowane są na nim oficjalne zawody. W 1956 r. odbyły się w Bledzie
wioślarskie mistrzostwa Europy, a w latach 1966, 1979 i 1989 mistrzostwa świata.
Inne atrakcje, ciekawostki
Nad jeziorem, przy ul. Ljubljanska Cesta 27 znajduje się dyrekcja Triglavskiego Parku Narodowego. Można tam uzyskać wiele informacji na temat przyrody parku i wszelkich przejawów
jego działalności (www.tnp.si).
W parku zdrojowym w Bledzie (pomiędzy kościołem św. Marcina a centrum miasta) w sezonie letnim odbywa się szereg imprez kulturalnych, w tym folklorystycznych, zapowiadanych
wcześniej na plakatach oraz w dostępnych w wielu miejscach broszurach informacyjnych.
Informacja turystyczna, noclegi: www.bled.si.
0.00 ↓

Bled (504 m)

• 0.20

0.30 •

Straža (642 m)

↑ 0.00

1

Grupa Krna
Grupa Krna położona jest w pd. części Alp Julijskich. Na wsch. od tej grupy znajdują się
Góry Bohinjskie, na pn. wsch. grupa Triglava, na pn. grupa Jalovca i Bavškiego Grintavca. Na
pn. zach. rozciąga się grupa Visokiego Kanina, na zach. długi grzbiet Stolu (Kobariški Stol)
i wreszcie na pd. zach. – Matajur.
Grupę Krna ograniczają: na pn., zach. i pd., tworząca tu olbrzymie zakole, rzeka Socza – od
ujścia dol. Lepeny poprzez Bovec, Žagę, Kobarid, Tolmin aż do ujścia dol. Tolminki. Pn.-wsch.
ograniczenie grupy Krna tworzy właśnie dol. Lepeny, a pd.-wsch. dol. Tolminki. Przeł. Prehodci
(1639 m) oddziela masyw Krna od Gór Bohinjskich.
Opisywany tutaj masyw jest dość rozległy. Najwyższy szczyt to Krn (2244 m) – wybitny
w swoim otoczeniu, ale znacznie odbiegający wysokością od najwyższych szczytów Alp Julijskich. Z racji położenia opada na pd. stokami o wyjątkowo dużej deniwelacji, która mierzona
od poziomu Soczy do wierzchołka przekracza 2000 m!
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W grupie Krna znajduje się kilka jezior. Największe z nich to Krnsko jezero (wys. 1394 m,
pow. 4,53 ha, dł. 400 m, szer. 150 m, gł. 17,6 m) – największe i najgłębsze polodowcowe
jezioro Słowenii. Znacznie mniejsze są Jezero v Lužnici (wys. 1801 m, pow. 0,47 ha, dł. 80 m,
szer. 70 gł. 10 m) i Dupeljsko jezero (wys. 1340 m, pow. 0,25 ha, dł. 80 m, szer. 60 m, gł. 3 m).
Najpopularniejsze atrakcje przyrodnicze masywu to: skalny kanion w dolnym biegu rzeki
Tolminki (Korita Tolminke), źródło (izvir) Tolminki, jaskinia Pološka jama (niedostępna bez odpowiedniego sprzętu), wodospad (slap) Kozjak oraz sama rzeka Socza, która na kilku odcinkach
tworzy bardzo ciekawe głębokie skalne kaniony.
Szczególną rolę odegrał Krn w najnowszej historii. W czasie I wojny światowej najcięższe walki tzw. frontu doliny Soczy toczyły się właśnie o ten strategicznie położony szczyt.
W początkowej fazie bitew Włosi po tygodniu okupionego olbrzymimi stratami natarcia zajęli
wierzchołek Krna 16 czerwca 1915 r., zdobywając na nim austriackie działa. Wojska austro-węgierskie rozbudowały linię obrony w odległości kilkuset metrów na pn. wsch. od niego.
Obie strony pozostały na swoich pozycjach przez ponad dwa lata (aż do wielkiej bitwy pod
Kobaridem w październiku 1917 r.), a tysiące żołnierzy po obu walczących stronach umierało
nie tylko w czasie nieudanych natarć czy wskutek ostrzału artyleryjskiego, lecz także z głodu
i zimna, szczególnie dotkliwego w trudnym górskim terenie. Niezliczone ślady I wojny światowej
w postaci zachowanych linii okopów, ruin posterunków wojskowych czy rdzewiejącego drutu
kolczastego i sprzętu wojskowego można do dziś oglądać praktycznie w całym masywie Krna.
W czasie II wojny światowej rejon Krna był z kolei terenem intensywnej działalności partyzanckiej. Na pd. stokach góry działał duży szpital partyzancki. W jego obronie Partyzancka
Brygada im. Alojzija Gradnika stoczyła na początku lipca 1943 r. kilkudniową zwycięską bitwę
z wojskami włoskimi.
Oprócz pamiątek historii atrakcją Krna i okolic jest bogata flora. W rejonie szczytu można
spotkać m.in. skalnicę darniową (Saxifraga moschata) o małych żółtych kwiatach oraz biało
kwitnącą endemiczną rogownicę soczańską (Cerastrium subtriflorum). Jeszcze ciekawszym
skupiskiem unikalnych roślin są łąki górskie na zboczach położonego ok. 3 km na pd. wsch.
szczytu Rdečego Robu (wł. Monte Rosso, 1916 m). Poza wspomnianą rogownicą soczańską
z endemitów słoweńskich Alp występują tam m.in.: dzwonek Zoisa (Campanula zoysii), chaber
Haynalda (Centaurea haynaldii), tobołek Kernera (Thlaspi kerneri), jaskier Traunfellnera (Ranunculus
traunfellneri), kostrzewa gładka (Festuca calva), skalnica delikatna (Saxifraga tenella) oraz tojad
wąskolistny (Aconitum angustifolium).
Masyw Krna jest do dziś jednym z głównych ośrodków pasterstwa w Alpach Julijskich.
Podczas gdy w pozostałej części opisywanej grupy górskiej (z wyjątkiem pd. skłonów Gór
Bohinjskich) pasterstwo już zanikło bądź zanika, w rejonie Krna nadal corocznie na kilkunastu
planinach prowadzony jest wypas.
Rejon Krna był też epicentrum dość silnych trzęsień ziemi, które miały miejsce 12 kwietnia 1998 r. i 12 lipca 2004 r. Uszkodzonych zostało wówczas wiele budynków w okolicznych
miejscowościach. Ślady zniszczeń są widoczne do dziś.
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SCHRONISKA
Dom dr. Klementa Juga v Lepeni (700 m)
Schronisko PD Nova Gorica położone w górnej części dol. Lepeny, na pd. od miejscowości
Soča. Ma 40 miejsc noclegowych w pokojach i 14 w salach zbiorowych. Czynne od czerwca
do września. Tel. +386 51 622 719, e-mail: planinskod.novagorica@siol.net. Do schroniska
prowadzi słabo utrzymana asfaltowa szosa odgałęziająca się od głównej drogi biegnącej wzdłuż
dol. Soczy (6 km), pomiędzy miejscowościami Soča i Bovec (możliwy dojazd samochodem).
Powstało w 1953 r. w wyniku przebudowy włoskiej strażnicy wojskowej z lat 20. XX w.
W 1985 r. zostało gruntownie zmodernizowane. Nosi imię Klementa Juga (1898–1924) – wybitnego słoweńskiego filozofa, alpinisty i działacza turystycznego międzywojnia, który 11 sierpnia
1924 r. zginął na pn. ścianie Triglava.
Niedaleko od schroniska (30 min) znajduje się źródło Lepenjicy z efektownym wodospadem
(izvir Lepenjice).
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Niezbyt ciekawa trasa prowadząca drogą dojazdową do schroniska przez 6-kilometrową
dol. Lepeny. Najlepiej pokonać ją samochodem.
Przejścia do innych schronisk
Planinski dom pri Krnskih jezerih 2.00 (1.15) trasą 60.

Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385 m)
Schronisko PD Nova Gorica położone na planinie Duplje w kotle Krnskih jezer. Znajduje
się w nim 170 miejsc noclegowych, z tego 77 w pokojach i 93 w salach zbiorowych. Schronisko ma też schron zimowy (20 łóżek) oraz wyciąg towarowy z dol. Lepeny na pn. skraj kotła
(możliwość przewiezienia plecaków). Czynne od czerwca do września. Tel. +386 51 328 928,
e-mail: planinskod.novagorica@siol.net.
Dom pri Krnskih jezerih został wybudowany w 1983 r. Przed wojną na jego miejscu stało
włoskie Rifugio Antonio Seppenhofer postawione przez Club Alpino Italiano w 1925 r.
W pobliżu schroniska leży Dupeljsko jezero (zwane też Malo Krnsko jezero albo Jezero pod
Monturo). Do pobliskiego Krnskiego jezera (Veliko Krnsko jezero, 1394 m) można dojść trasą
70 w ok. 15 min. Jest ono największym i jednocześnie najgłębszym polodowcowym jeziorem
Słowenii. Żyją w nim wprowadzone w latach międzywojennych golce (Salvelinus alpinus) z rodziny
łososiowatych oraz strzeble potokowe (Phoxinus phoxinus). W otoczeniu jeziora widoczne są
okopy z czasów I wojny światowej.
Atrakcją jest też sama planina Duplje dzięki nadal odbywającym się tam wypasom owiec
prowadzonym przez mieszkańców wsi Soča.
W okolicach schroniska warto również zwrócić uwagę na liczne pozostałości z czasów
I wojny światowej. Ciekawostką jest to, że w latach 1915–1917 na planinie Duplje stały nie tylko
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baraki wojskowe, budynek sztabu odcinka frontu i, niestety nieistniejący już, ładny cmentarz
wojenny, lecz także klub oficerski z restauracją, a nawet kino.

60

0.00 ↓

Dom dr. Klementa Juga v Lepeni (700 m)

• 1.15

2.00 •

Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385 m)

↑ 0.00

Najprostsze dojście do schroniska prowadzące mulatierą, w dużej części zakosami, stromo
przez las pod wyciągiem towarowym. W razie kursowania wyciągu można się starać o przewiezienie nim plecaków. Dalej już znacznie łagodniej do schroniska. W jego pobliżu w lewo
odchodzi trasa 169 na Veliką Babę.

61

0.00 ↓

Tolmin (200 m)

• 5.30

2.00 ↓

rozstaje pod Javorcą (ok. 400 m)

↑ 4.00

5.15 ↓

planina Dobrenjščica (ok. 1304 m)

↑ 2.00

6.45 ↓

przełęcz Prehodci (1639 m)

↑ 1.00

7.30 •

Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385 m)

↑ 0.00

Bardzo długa i wyczerpująca, choć wyjątkowo atrakcyjna krajoznawczo trasa. Ok. 2 km za
Tolminem, jeżeli dysponujemy czasem, możemy obejrzeć dwa ciasne i głębokie skalne kaniony,
które tworzą tutaj potoki Tolminka i Zadlaščica, albo zwiedzić Zadlašką jamę (dł. korytarzy
1141 m, różnica poziomów 41 m, jaskinia dość trudna, dostępna tylko część korytarzy, konieczna
latarka). Podążamy po zach. stronie Tolminki aż do rozstaja pod Javorcą. Warto stąd podejść
do drewnianego kościoła na Javorcy (patrz trasa 64) – tam i z powrotem 45 min. Po powrocie
na właściwą drogę mija się pozostałości włoskich posterunków wojskowych z czasów I wojny
światowej na planinie Polog. Nieco wyżej, na zach. zboczu nad dol. Tolminki znajduje się wejście
do jaskini Pološka jama (niedostępna dla zwiedzających bez odpowiedniego sprzętu). Liczy ona
12 km dł. oraz 705 m różnicy poziomów i znana jest jako stanowisko występowania endemicznego stawonoga Megapodium bohiniense. Inną atrakcją przyrody nieożywionej jest mijane dalej
krasowe źródło Tolminki (izvir Tolminke ok. 700 m) – ostatnia woda na trasie. Od niego stromym
podejściem dochodzi się na planinę Dobrenjščica, przez którą biegnie trasa 20 z Kočy na planini
Razor do Planinskiego domu pri Krnskih jezerih. Po połączeniu się z tym szlakiem skręcamy
ostro w lewo. Trawersujemy zbocza szczytu Mahavšček i wychodzimy na ważną topograficznie
przeł. Prehodci (1639 m), która oddziela grupę Krna od Gór Bohinjskich. Schodzimy stamtąd
w prawo i po kilkunastu minutach łączymy się ze szlakiem z Kočy pod Bogatinom. Idziemy dalej
(w lewo szlak na Šmohor), wkrótce docieramy na trasę z Planinskiego domu pri Krnskih jezerih
na Krn. Stąd w prawo i po kilkunastu minutach dochodzimy do schroniska.
Przejścia do innych schronisk
Dom dr. Klementa Juga v Lepeni 1.15 (2.00) trasą 60.
Koča na planini Razor 4.45 (5.00) przez przeł. Prehodci trasą 20.
Koča pod Bogatinom 2.30 (2.25) trasami 57 i 56.
Gomiščkovo zavetišče 2.45 (2.00) trasą 70 (trawers wierzchołka Krna po pd. stronie).

