Polsko - Czeski Szlak Zakochanych
Polsko - Ceská Stezka Zamilovaných

Zbiór miejsc magicznych, pomysłów na spędzenie czasu we dwoje poprzez poznanie piękna Euroregionu Śląsk Cieszyński.
Soubor magických míst, nápadů na trávení volného času ve dvou, prostřednictvím poznávání krás Euroregionu Těšínské Slezsko.

po polskiej stronie...na polské straně...

Polsko - Czeski Szlak Zakochanych:
Gmina Brenna:
- Krzyż Zakochanych, 43-438 Brenna, pod Bukowym Groniem, na trasie Szlaku Wspomnień
- Dwór Kossaków, 43-436 Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 4
Cieszyn:
- Wzgórze Zamkowe, 43-400 Cieszyn, Ul. Zamkowa 3
- Cieszyńska Wenecja, 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa
Goleszów:
- Tuł, 43-440 Goleszów, Szlaki: czarny z Goleszowa, czarny z Czantorii Wielkiej, żółty,
a potem czarny z Ustronia przez Małą Czantorię
Istebna:
- Koczy Zamek, 43-474 Koniaków,
- Kościół Świętego Krzyża w Istebnej, 43-470 Istebna

Bystrzyca:
- Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, 739 95 Bystrzyca
Czeski Cieszyn:
- Park im. Adama Sikory, 737 01 Český Těšín
Górna Łomna:
- KoścIół Podwyższenia Krzyża Świętego, 739 91 Łomna Górna
Dolna Łomna:
- Dolina Łomnej, 739 82, Łomna Dolnia
Herczawa:
- Drewniany Kościół Św. Cyryla I Metodego, 739 98 Hrčava, Hrčava 51

Ustroń:
- Równica, 43-450 Ustroń, ul. Równica

Jabłonków:
- Park Sanatorium, 739 91 Jablunkov, Alej míru 442
- Klasztor Elżbietanek, 739 91 Jablunkov, Bezručova 395

Skoczów:
- Kaplicówka, 43-430 Skoczów, Wzgórze Kaplicówka

Nydek:
- Wielka Czantoria, 739 96 Nydek, szlak czerwony

Wisła:
- Wodospad Niagara, 43-460 Wisła, ul. Czarna

Trzyniec:
- Wielki Jaworowy, 739 61 Trzyniec
Wędrynia:
- Piece Wappienne, 738 01 Wędrynia, Wędrynia 246

Egzemplarz bezpłatny, do nabycia w Informacji Turystycznej Gminy Brenna oraz Informacji Turystycznej Bystrzycy.
Wydawca: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.
Fotografie miejsc szlaku wykonali członkowie grupy roboczej projektu w pierwszym kwartale 2017 roku.
Grupa robocza: Marzena Bochnak, Katarzyna Macura, Renata Poloková, Dorota Greń-Grajewska, Łukasz Muschiol i Roman Wróbel.
Podziękowania za wsparcie i cenne sugestie: Aneta Legierska, Katarzyna Kubaszewska, Marcin Wieczorkek i Bogdan Kasperek.
Skład & druk: Projekt Media, oddano do druku: maj 2017 r.
www.brenna.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko
Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko
a státním rozpočtem RP v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko

Wydarzeniem, które co roku przyciąga do Brennej wiele par jest Noc Świętojańska. Impreza ściśle nawiązuje
do sobótki, czyli słowiańskiego święta miłości, kiedy to dziewczyny dzięki czarom i wróżbom miały szansę
zdobyć ukochanego. Współcześnie jest najważniejszym wydarzeniem kulturowo-rozrywkowym w Brennej.
Rozpoczyna się od tradycyjnego pochodu zespołów regionalnych z pochodniami i wiankami do kościoła, gdzie
następuje uroczyste poświęcenie ognia i ziół. Następnie ogień trafia do Parku Turystyki, ogniska wybuchają
i rozpoczyna się część rozrywkowa trwająca do białego rana.

Gmina Brenna

KRZYŻ ZAKOCHANYCH znajduje się na trasie Szlaku Wspomnień. Rzeźba owiane jest legendą, która głosi,
że na polanie Pod Bukowym Groniem ostatni raz spotkała się para zakochanych: bogata panna Eliza Dworzak
i ubogi Artur. W miejscu rozstania kazała postawić krzyż, który stał się symbolem zakochanych. Obecnie
przybywające tam pary zaczepiają przy nim kłódki na znak wiecznej miłości.

KŘÍŽ ZAMILOVANÝCH se nachází na trase Stezky vzpomínek (Szlak Wspomnień). Plastika je spojena
s legendou, která hlásá, že na louce Pod Bukowym Groniem se naposledy setkal zamilovaný pár: bohatá
dívka Eliza Dworzak a chudý Artur. V místě rozloučení nechala postavit kříž, který se stal symbolem zamilovaných. V současné době páry, které sem zavítají, na něj upevňují visací zámky na znamení věčné lásky.
Událostí, která každoročně přiláká do Brenné mnoho párů, je Svatojánská noc. Tato událost navazuje na tradici
pálení čarodějnic (sobótka), čili slovanského svátku lásky, kdy měly dívky díky kouzlům a věštbám šanci získat
svého milovaného. V současné době je nejdůležitější kulturní a zábavní událostí v Brenné. Zahajuje ji tradiční
pochod regionálních souborů s pochodněmi a věnečky do kostela, kde následuje slavnostní posvěcení ohně
a bylin. Poté je oheň přemístěn do Parku Turistiky, zapalují se táboráky a začíná zábavná část, která trvá až
do bílého rána.
Gmina Brenna: Krzyż Zakochanych, 43-438 Brenna, pod Bukowym Groniem
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Około piętnastu kilometrów od Parku Kossaków znajdziemy Halę Kotarską, kolejne miejsce cieszące się zainteresowaniem młodych par. Jest to duża polana w Beskidzie Śląskim, znajdująca się
w paśmie Kotarza. Na grzbiecie wzniesienia znajdują się dwie rozległe łąki, które są doskonałym miejscem na
piknik. Na zboczach wzniesienia występują jedne z najliczniejszych w Polsce stanowisk naparstnicy purpurowej, są to także dawne pasterskie tereny sałaszu Kotarz.

Gmina Brenna

Dwór KOSSAKÓW to dawna posiadłość słynnych malarzy i pisarki Zofii Kossak. Fundacja
im. Zofii Kossak organizuje na tle zabytkowych ruin słynne cykle imprez kulturalnych, m.in. plenery malarskie i rzeźbiarskie oraz koncerty. Otaczający park to doskonałe miejsce na spacery, jego romantyczny
charakter często zachwyca młode pary, które właśnie to miejsce wybierają na ślubne sesje zdjęciowe.

Kossakův zámek je bývalý statek významných malířů a spisovatelky Zofie Kossak. Nadace Zofie Kossak
organizuje na pozadí historických ruin proslulé cykly kulturních událostí, mj. malířské a sochařské plenéry
a také koncerty. Park obklopující toto dokonalé místo procházek a jeho romantický charakter často nadchne mladé páry, které si právě toto místo volí pro své svatební fotografie.
Přibližně patnáct kilometrů od Parku Kossaků nacházíme Kotářskou halu (Hala Kotarska), další místo, které
se těší zájmu mladých párů. Jedná se o velkou louku Slezských Beskyd, která se nachází v pásmu Kotarze. Na
hřbetu vyvýšeniny se rozprostírají dvě rozlehlé louky, které jsou dokonalým místem na piknik. Na stráních se
vyskytují jedny z nejčetnějších v Polsku stanovišť náprstníku červeného, jsou to také dřívější pastýřské terény
salaše Kotarz.
Gmina Brenna: Dwór Kossaków, 43-436 Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 4
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Cieszyn

WZGÓRZE ZAMKOWE było od wieków miejscem, które wzbudzało emocje i zainteresowania.
W pradziejach zainspirowało naszych przodków do budowy osady obronnej. Później kojarzono
je z potęgą Piastów, następnie z Habsburgami. Współcześnie jest chętnie odwiedzane przez
spacerowiczów. Na wzgórzu jest szereg zabytkowych budowli, w tym XI-wieczna rotunda romańska, w której odbywają się kameralne koncerty, tuż obok znajduje się urokliwy park z wieloma
pomnikami przyrody.
Zwiedzając Wzgórze Zamkowe, warto zajrzeć do Browaru Zamkowego, który mieści się zaraz pod
wzgórzem. Od 1846 roku nieprzerwanie i zgodnie tradycją uszczęśliwia miłośników piwa.

ZÁMECKÝ VRCH byl již od staletí místem, které vzbuzovalo emoce a zájem. V historii inspiroval naše předky k vybudování obranné osady. Později je spojován s mocí Piastovců, následně
s Habsburky. V současné době je často místem procházek. Na vrchu se nachází řada historických
objektů, včetně románské rotundy z 11. století, ve které se konají komorní koncerty, hned vedle
je okouzlující park s mnoha přírodními památkami.
Při návštěvě Zámeckého vrchu stojí za to zavítat do Zámeckého pivovaru (Browar Zamkowy), který
se nachází těsně pod vrchem. Od roku 1846 zde nepřetržitě a v souladu s tradicí přináší radost milovníkům piva.
Cieszyn: Wzgórze Zamkowe, 43-400 Cieszyn, Ul. Zamkowa 3
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Cieszyn

Cieszyńska WENECJA to ustronne miejsce znajdujące się nad kanałem Olzy „Młynówka”.
Subtelność Wenecji podkreślają nastrojowe restauracje, kawiarnie, w których można spędzić
romantyczny wieczór. Wąskie uliczki oraz szum Młynówki przyciągają uwagę wielu spacerowiczów, szczególnie wieczorową porą, gdy ścieżki rozświetlają romantyczne latarnie.
Cieszyn może pochwalić się również niejedną legendą. Jedna z nich dotyczy Kwiatka Cieszynianki,
a związana jest z miłością córki siedlaka do szwedzkiego rajtara. Po śmierci Szweda dziewczyna
zdjęła z jego piersi woreczek z rodzinną ziemią, w której znajdowały się nasiona, i wysypała na grobie
ukochanego. Na wiosnę wyrosły tam bladożółte kwiaty, które nazwano Cieszyniankami.
Těšínské Benátky jsou místem v ústraní nad kanálem řeky Olše „Młynówka”. Subtilnost Benátek podtrhují stylové restaurace a kavárny, v nichž je možno prožít romantický večer. Úzké
uličky a šumění Młynówki přitahují pozornost mnoha procházejících, zejména v podvečer, kdy
jsou uličky osvětleny romantickými pouličními svítilnami.
Také Těšín (Cieszyn) se může pochlubit nejednou legendou. Jedna z nich se týká tzv. těšínského kvítku
a souvisí s láskou dcery sedláka ke švédskému rejtarovi. Po smrti Švéda dívčina z jeho hrudi vzala pytlíček s rodnou hroudou, ve které byla semena, a vysypala na hrob milého. Na jaře tam vyrostly bledě
žluté květy, které byly nazvány Těšíňankami.
Cieszyn: Cieszyńska Wenecja, 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa
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Do atrakcji Goleszowa zalicza się również niewielkie jezioro Ton, wypełniające dno dawnego kamieniołomu marglu. Akwen Ton zachwyca niepowtarzalnym pięknem otaczającej przyrody, stanowiąc
wyjątkową oazę spokoju i wyciszenia. Jest również rajem dla amatorów wędkowania.

Goleszów

TUŁ to wzniesienie stanowiące przedłużenie pasma Czantorii i Stożka. Góra porośnięta jest
łąkami o typowo górskim charakterze, których prawdziwym skarbem są rosnące polskie
gatunki storczykowatych. Trasa pozwala na podziwianie widoków krajobrazu Beskidów Śląskich
m.in. Błatniej, Wielkiej Czantorii, a także pasm Skrzycznego.

TUŁ je vyvýšenina představující prodloužení pásma Čantoryje a Stožku. Hora je pokryta loukami
s typicky horským charakterem, jejichž skutečným pokladem jsou polské odrůdy vstavačovitých
(orchidejí), jež se zde vyskytují. Cestou na Tuł je možné obdivovat nádherné výhledy na krajinu
Těšínských Beskyd, mj. Błatné, Velké Čantoryje a také pásma Skrzyczného.
K atrakcím Goleszowa patří rovněž menší jezírko Ton, vyplňující dno dřívějšího kamenolomu slínu.
Vodní plocha Ton okouzluje neopakovatelnou krásou okolní přírody a představuje výjimečnou oázu
klidu a odpočinku. Je rovněž rájem pro nadšence rybaření.
Goleszów: Tuł, 43-440 Goleszów, Szlaki: czarny z Goleszowa, czarny
z Czantorii Wielkiej, żółty, a potem czarny z Ustronia przez Małą Czantorię
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ISTEBNA

KOCZY ZAMEK położony jest w Trójwsi, skąd roztacza się piękny widok na panoramę Beskidów,
Tatr oraz Małą Fatrę. Z miejscem tym związana jest miłosna legenda o synu Murgrabiego Kotchiego i jego ukochanej góralce Jadwiśce. Niektórzy powiadają, iż nocami w kamieniołomach
pod szczytem coś płacze i zawodzi. Podobno to dusza grafa szuka Jadwigi.
Najpopularniejszym miejscem widokowym w Trójwsi (Istebna, Jaworzynka i Koniaków) jest Góra
Ochodzita, najwyższa w Koniakowie z wyjątkowym widokiem na panoramę Beskidów Zachodnich.
Ochodzita to idealne miejsce na romantyczne spacery, szczególnie przy niezwykłych wschodach
i zachodach słońca.

ZÁMEK KOCZY se nachází v Trojvsi, odkud se rozprostírá nádherný výhled na panorama Beskyd,
Tater a Malou Fatru. S tímto místem je spojena milostná legenda o synovi markrabě Kotchieho
a jeho milované horalce Hedvice. Někteří vyprávějí, že po nocích je v kamenolomech pod štítem
pláč a nářky. Údajně se jedná o duši grafa hledajícího Hedviku.
Nejpopulárnějším vyhlídkovým místem v Trojvsi (Istebna, Jaworzynka a Koniaków) je hora Ochodzita,
nejvyšší v Koniakowě s výjimečným výhledem na panorama Západních Beskyd. Ochodzita je ideálním
místem pro romantické procházky, zejména při nevšedních východech a západech slunce.
Istebna: Koczy Zamek, 43-474 Koniaków
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ISTEBNA

Kościół Świętego Krzyża w Istebnej miejsce cechuje osobliwość oraz tajemniczość. Kościół został wybudowany w XVIII w., niegdyś znajdowało się w nim muzeum, w którym zgromadzono eksponaty sztuki sakralnej z regionu Górnego Śląska. Obecnie wnętrze ubogacają ludowe
rzeźby. Miejsce cudowne i wyjątkowe, idealne na złożenie przysięgi małżeńskiej.
Będąc w Istebnej obowiązkowo należy odwiedzić Izbę Kukuczki, która uświadamia jak mocno można
kochać góry. Prywatne muzeum poświęconemu godnemu podziwu polskiemu himalaiście – Jerzemu
Kukuczce, prowadzone jest przez jego żonę– Cecylię. Wewnątrz budynku zgromadzone są wyjątkowe
pamiątki, trofea i nagrody.

Kostel svatého Kříže v Istebné je originálním a tajemným místem. Kostel byl vybudován
v 18. století, kdysi se v něm nacházelo muzeum, v němž byly shromážděny exponáty sakrálního
umění z regionu Horního Slezska. V současné době interiér zdobí lidové sochy. Překrásné a výjimečné místo, ideální pro složení manželského slibu.
Při pobytu v Istebné je téměř povinností navštívit Kukuczkovu jizbu (Izba Kukuczki), která
návštěvníkům přibližuje, jak silně si lze zamilovat hory. Soukromé muzeum věnované památce obdivuhodného polského dobyvatele Himalájí – Jiřího Kukuczky, vede jeho žena – Cecílie. Uvnitř budovy
nalezneme velkou sbírku výjimečných památek, trofejí a ocenění.
Istebna: Kościół Świętego Krzyża w Istebnej, 43-470 Istebna
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,
ustron

RÓWNICA to góra znajdująca się na granicy Brennej i Ustronia, słynąca z niezapomnianych
widoków, karczm serwujących regionalne jadło, wielkich i wystawnych wesel oraz nowoczesnych
atrakcji. Szczyt ukazuje malownicze widoki na otaczające góry, a także jest idealnymi miejscem
na wędrówki pośród natury. Jest to jedna z nilicznych gór, na którą można wjechać samochodem.
Nieopodal wzniesienia na końcu „Szlaku Źródlanego”, w głębi ustrońskiego lasu znajduje się Źródło
Karola. Tamtejszej wody używano już w XIX wieku do leczenia ludzi i zwierząt. Po dziś dzień mieszkańcy, kuracjusze oraz turyści wierzą w lecznicze działanie potoku.

RÓWNICA je název hory lokalizované na hranici obcí Brenna a Ustroň, kterou proslavily nezapomenutelné výhledy, krčmy nabízející regionální pokrmy, velké a okázalé svatby a jiné moderní
atrakce. Ze štítu se rozprostírají malebné výhledy na okolní hory a toto místo je také ideální na
procházky přírodou. Jedná se o jednu z mála hor, na kterou je možné vyjet autem.
Nedaleko vršku, na konci „Zdrojové stezky“ („Szlak Źródlanego”), v hloubi ustroňského lesa, se nachází
Źródło Karola. Tamní voda byla využívána již v 19. století k léčbě lidí i zvířat. Do dnešních dnů občané,
lázeňští hosté a turisté věří v léčivé schopnosti zřídla.

Ustroń: Równica, 43-450 Ustroń, ul. Równica
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Skoczów

KAPLICÓWKA to urokliwe wzniesienie, gdzie znajduje się zabytkowa kaplica Jana Sarkandra –
świętego urodzonego w Skoczowie oraz Krzyż Papieski. Miejsce to nie tylko jest odwiedzane
przez pielgrzymów, ale również mieszkańców Skoczowa oraz turystów pragnących ze szczytu
podziwiać przepiękną panoramę Beskidów i okolicy.
Około 1,5 km od Kaplicówki znajduje się miejsce relaksu i odprężenia, jest to skoczowski kompleks
„Molo i Park”, położony w pięknym otoczeniu, niedaleko zagajników i stawów, gdzie można pospacerować urokliwymi ścieżkami, skorzystać z placów rekreacyjnych, mola czy letniego kina plenerowego.
KAPLICÓWKA je působivý vršek, kde se nachází historická kaple Jana Sarkandra – svatého narozeného ve Skoczowě, a papežský kříž. Toto místo je navštěvováno nejen poutníky, ale také
občany Skoczowa a turisty, kteří touží z vrcholku obdivovat překrásné panorama Beskyd a okolí.
Asi 1,5 km od Kaplicówki se nachází místo pro relax a odpočinek, jedná se o skoczowský komplex
„Molo i Park”, který je lokalizován v nádherné přírodě, nedaleko hájků a rybníků, kde je možné se
procházet po kouzelných stezkách, využít rekreační plochy, molo nebo navštívit letní kino.

Skoczów: Kaplicówka, 43-430 Skoczów, Wzgórze Kaplicówka
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WISŁA

WODOSPAD NIAGARA na potoku Wisełka zbudowany został w latach 50-tych. Liczy 8-metrów,
nieopodal można dostrzec system małych progów, które rybom umożliwiają wędrówkę. Okolica wodospadu to malowniczy krajobraz, który sprzyja nastrojowym spacerom oraz rodzinnym
wycieczkom.
Miejscem bardzo ciekawym, ale wzbudzającym dużo kontrowersji jest sporych rozmiarów głaz, znajdujący się na pograniczu Wisły i Ustronia. Kochankowie chętnie zamieszczają na nim swoje przemyślenia a także wyznają uczucia.

VODOPÁD NIAGARA na potoku Wisełka byl vybudován v 50. letech. Dosahuje 8 metrů, nedaleko je možné si všimnout systému malých prahů, které rybám umožňují jejich pouť. Okolí
vodopádu tvoří malebnou krajinu, která přeje romantickým procházkám a rodinným výletům.
Velmi zajímavým místem, které však vzbuzuje mnoho kontroverzí, je balvan obřích rozměrů, který
se nachází na pohraničí obcí Wisła a Ustroň. Zamilované páry na něj s oblibou zaznamenávají svoje
myšlenky a také si zde vyznávají své city.

Wisła: Wodospad Niagara, 43-460 Wisła, ul. Czarna
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Polsko - Ceská Stezka Zamilovaných
Polsko - Czeski Szlak Zakochanych

Soubor magických míst, nápadů na trávení volného času ve dvou, prostřednictvím poznávání krás Euroregionu Těšínské Slezsko.
Zbiór miejsc magicznych, pomysłów na spędzenie czasu we dwoje poprzez poznanie piękna Euroregionu Śląsk Cieszyński.

na české straně... po czeskiej stronie...

Polsko - Czeski Szlak Zakochanych:
Obec (Gmina) Brenna:
- Kříž zamilovaných, 43-438 Brenna, pod Bukowym Groniem, na trase Stezky vzpomínek
(Szlak Wspomnień)
- Kossakův zámek (Dwór Kossaków), 43-436 Velké Hůrky (Górki Wielkie), ul. Stary Dwór 4
Těšín (Cieszyn):
- Zámecký vrch (Wzgórze Zamkowe), 43-400 Těšín (Cieszyn), ul. Zamkowa 3
- Těšínské Benátky (Cieszyńska Wenecja), 43-400 Těšín (Cieszyn), ul. Przykopa
Goleszów:
- Tuł, 43-440 Goleszów, Stezky: černá z Goleszowa, černá z Velké Čantoryje, žlutá,
a potom černá z Ustroně přes Malou Čantoryji
Istebna:
- Koczy Zamek, 43-474 Koniaków,
- Kostel svatého kříže v Istebné, 43-470 Istebna
Ustroň (Ustroń):
- Równica, 43-450 Ustroń, ul. Równica
Skoczów:
- Kaplicówka, 43-430 Skoczów, návrší Kaplicówka
Wisła:
- Vodopád Niagara (Wodospad Niagara), 43-460 Wisła, ul. Czarna

Bystřice:
- Kostel Povýšení sv. kříže, 739 95 Bystřice
Český Těšín:
- Park Adama Sikory, 737 01 Český Těšín
Horní Lomná:
- Kostel Povýšení svatého Kříže, 739 91 Horní Lomná
Dolní Lomná:
- Údolí Lomné, 739 82, Dolní Lomná
Hrčava:
- Dřevěný Kostel sv. Cyrila a Metoděje, 739 98 Hrčava, Hrčava 51
Jablunkov:
- Park Sanatorium, 739 91 Jablunkov, Alej míru 442
- Klášter sester Alžbětinek, 739 91 Jablunkov, Bezručova 395
Nýdek:
- Velká Čantoryje, 739 96 Nýdek, červená stezka
Třinec:
- Velký Javorový, 739 61 Třinec
Vendryně:
- Vápenné pece, 738 01 Vendryně, Vendryně 246

Bezplatné vydání, k dostání v Turistickém informačním centru obce Brenna a Turistickém informačním centru v Bystřici.
Nakladatel: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.
Fotografie zhotovili členové pracovní skupiny projektu v prvním čtvrtletí roku 2017.
Pracovní skupina: Marzena Bochnak, Katarzyna Macura, Renata Poloková, Dorota Greń-Grajewska, Łukasz Muschiol a Roman Wróbel.
Poděkování za podporu a cenné připomínky: Aneta Legierska, Katarzyna Kubaszewska, Marcin Wieczorkek a Bogdan Kasperek.
Sazba & tisk: Projekt Media, k tisku odevzdáno: květen 2017
www.brenna.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP
Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko
a státním rozpočtem RP v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko a státního rozpočtu PR

Břeh řeky Hluchové je častým místem společenských setkání. Řeka je jedním z větších pravobřežních přítoků
zásobujících horní Olši. Proplouvá okouzlujícím údolíčkem a proplétá se obcemi, které mají rekreační charakter. Je oblíbeným místem rybářů, protože se zde vyskytuje pstruh říční.

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego to zabytkowy, drewniany kościół wybudowany
w XVI w., jest filialnym obiektem parafii św. Katarzyny w Wędryni. Nowy ołtarz, kwadratowa wieża a także
bogate, odrestaurowane wnętrze sprawiają, że kościół nabiera magicznego charakteru. Budynek znajduje
się w centrum Bystrzycy, więc nie sposób go przeoczyć.

Bystrice \ Bystrzyca

Kostel Povýšení svatého Kříže je historický dřevěný kostel postavený v 16. století, je farním objektem farnosti sv. Kateřiny ve Vendryni. Nový oltář, čtvercová věž a také bohatý, restaurovaný interiér
navozují magický charakter a atmosféru kostela. Budova se nachází v centru Bystřice a není tedy možné
ji přehlédnout.

Brzeg Rzeki Hluchovej to częste miejsce spotkań towarzyskich. Rzeka jest jednym z większych prawobrzeżnych
dopływów, zasilających górną Olzę. Płynie urokliwą dolinką pośród miejscowości o letniskowym charakterze.
Jest przykładnym terenem dla wędkarzy, ponieważ występuje tutaj pstrąg potokowy.

Bystřice: Kostel Povýšení sv. kříže, 739 95 Bystřice
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Charakteristickou a zároveň velmi zajímavou atrakcí Českého Těšína je Růžový most (Sportovní most). Jedná
se o téměř 100metrovou konstrukci spojující břehy Těšína (Cieszyna) a Českého Těšína. Na růžové lávce pro pěší
neujdou pozornosti visací zámky, které zde zavěšují zamilovaní na důkaz své lásky. V okolí, podél řeky Olše, se
rozprostírá rozlehlý park s alejemi a lavičkami, na nichž lze spočinout, je to rovněž místo často navštěvované
sportovci.

ceský Tešín

PARK ADAMA SIKORY je malebný prostor rozprostírající se u řeky Olše. Po jeho revitalizaci byl nový život
vdechnut zarybněnému jezírku. Lávka pro pěší, vydlážděná prostranství, obnovené vycházkové trasy,
hřiště a dětské hřiště jsou ukázkovým místem pro rodinné odpoledne.

PARK ADAMA SIKORY to malownicze okolica położona nad rzeką Olzą. Po jego rewitalizacji nowe życie
otrzymało zarybione jeziorko. Kładka spacerowa, wybrukowany plac, odnowione ścieżki spacerowe, boisko oraz plac zabaw dla dzieci są dobrym miejscem na spędzenie rodzinnego popołudnia.
Charakterystyczną a zarazem bardzo ciekawą atrakcją Czeskiego Cieszyna jest Różowy Most (Most Sportowy). Jest to niemalże 100-metrowa konstrukcja, łącząca brzegi Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Na różowej
kładce można zobaczyć kłódki, które zakochani wieszają na dowód swoich uczuć. W okolicy, wzdłuż Olzy,
znajduje się ustronny park z alejkami i ławkami, na których można odpocząć, jest to również miejsce często
odwiedzane przez sportowców.

Český Těšín: Park Adama Sikory, 737 01 Český Těšín
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Procházka po trase Dřívějších profesí (Dawnych Zawodów) je další zajímavostí Údolí Lomné, která nás příliš
nevyčerpá a během které se dozvíme něco o dřívějších profesích. Trasa začíná u Turistického informačního
centra v Údolí Lomné.

Dolní Lomná

ÚDOLÍ LOMNÉ leží u podnoží Těšínských Beskyd, na hranici Slovenska a Polska. Protéká jím křišťálově
čistá voda řeky Lomné. V okolí je možné se vydat na procházku po mnoha turistických stezkách, z nichž
se nabízí pozoruhodné výhledy na vrcholek Kozubové. V dáli se vynořuje jeden z největších lesů v Česku
- prales Mionší.

DOLINA ŁOMNEJ leży u podnóża Beskidu Cieszyńskiego, na granicy Słowacji i Polski. Przepływa przez
nią krystalicznie czysta woda rzeki Łomna. W okolicy można spacerować wieloma szlakami turystycznymi,
z których rozpościerają się niezwykłe widoki na grzbiet Kozubowej. W oddali widać jeden z największych
w Czechach las - Mionší.
Przejście trasą Dawnych Zawodów to kolejna atrakcja Doliny Łomnej, która nie nadwyręży zbyt naszych sił,
a dowiemy się na niej nieco na temat szczegółów dawnych profesji. Trasa ma początek przy Informacji Turystycznej w Doline Łomnej.

Dolní Lomná: Údolí Lomné, 739 82, Dolní Lomná
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To, co zcela určitě stojí za návštěvu, je přírodní rezervace Mionší, která se nachází se mezi obcemi
Horní a Dolní Lomná. Rezervace je vybudována v podobě okružní stezky dlouhé přibližně 7 km. Trasa
je dostupná od června do září, jedná se o středně náročnou trasu s převýšením 330 m. Prohlídka trvá
3 až 4 hodiny.

Horní Lomná

Kostel Povýšení svatého Kříže v Horní Lomné vznikl ke konci 19. století. Patří k děkanátu Frýdek ostravsko-opavské diecézi. Vyzařuje z něj magická atmosféra, proto si jej mnozí
snoubenci volí jako místo své svatby. Nedaleko se nachází kaple Panny Marie a u ní studánka
s věčnou vodou, která nikdy nevysychá ani nezamrzá.

KOścIÓŁ Podwyższenia Krzyża Świętego w Łomnej Górnej powstał pod koniec
XIX wieku. Należy do dekanatu Frydek diecezji ostrawsko-opawskiej. Kojarzony jest z magiczną
atmosferą, dlatego wielu narzeczonych wybiera go jako miejsce ślubu. Nieopodal znajduje się
kapliczka Marii Panny, a przy niej źródełko z wieczną wodą, która nigdy nie wysycha ani nie
zamarza.
Wartą zobaczenia atrakcją jest Rezerwat Przyrody Mionsz, znajdujący się pomiędzy Górną i Dolna
Łomną. Rezerwat jest zbudowany w postaci pętli liczącej około 7 km. Trasa jest dostępna od czerwca
do września, średnio wymagająca z najwyższym punktem 330 m. Zwiedzanie trwa od 3 do 4 godzin.
Horní Lomná: Kostel Povýšení svatého Kříže, 739 91 Horní Lomná
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Mystérium Lurdské jeskyně, nazývané rovněž „U Panenky”, stále vzbuzuje v návštěvnících metafyzické pocity. Lesní oltář ve tvaru oblouku z kamene, kterým protéká léčivá voda, se nachází nedaleko
kostela zasvěceného věrozvěstům – Cyrilu a Metodějovi.

Hrcava

DŘEVĚNÝ Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl postaven v roce 1936 na vrcholku strmé
stráně vedle staré cesty vedoucí do Jaworzynky. Dřevěná konstrukce svatyně a nádherné okolí
nutí návštěvníky k reflexi a zamyšlení.

DREWNIANY Kościół św. Cyryla i Metodego został wybudowany w 1936 roku na wierzchołku stromego zbocza obok starej drogi wiodącej do Jaworzynki. Drewniana konstrukcja świątyni oraz piękna okolica skłania do refleksji i wzbudza zadumę wśród odwiedzających.
Tajemność Jaskini Lurdzkiej, zwanej również „U Panenky” wciąż wzbudza w odwiedzających metafizyczne odczucia. Leśny ołtarz w kształcie łuku wykonany z kamienia, w którym płynie lecznicza woda,
znajduje się nieopodal kościoła poświęconego misjonarzom – Cerylowi i Metodemu.

Hrčava: Dřevěný Kostel sv. Cyrila a Metoděje, 739 98 Hrčava, Hrčava 51
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Cestou směrem k Jablunkovu míjíme Hrádek, s touto obcí je spjata legenda o rytíři Belkovi. Belko měl
chránit pocestné, nejčastěji kupce, před loupeživými tlupami z okolí. Bohužel, sám podlehl mamonu
a také se stal rytířem – loupežníkem. Po čase však pocítil výčitky svědomí. Podle legendy se pološílený
vrhl ze skály, na které sídlil, do říční tůně a utopil se. Skála do dnešního dne nese Belkovo jméno.

Jablunkov

PARK SANATORIUM je malebnou zahradou, kde je k vidění více než 300 druhů stromů a rostlin,
a také sochy autorství Vincenta Makovského a dále pomník Jana Třísky, věnovaný 80 ztraceným
členům sdružení Humanita. Zelená krajina je ideálním místem pro odpolední vycházky, fotografování a milenecké schůzky.

PARK SANATORIUM to malowniczy ogród, w którym można zobaczyć ponad 300 gatunków
drzew i roślin, a także posągi autorstwa Vincenta Makovského i pomnik dłuta Jana Třísky, poświęcony 80 straconym członkom stowarzyszenia Humanita. Zielona okolica jest idealnym miejscem
na popołudniowe wędrówki, sesje fotograficzne a nawet randki.
Jadąc w stronę Jabłonkowa mijamy Gródek, z tą miejscowością związana jest legenda o rycerzu
Bełko. Bełko miał chronić wędrujących tędy kupców przed grasującymi w okolicy bandami zbójeckimi. Niestety, opanowała go żądza bogactwa i sam stał się rycerzem - łupieżcą. Z biegiem czasu poczuł ogromne wyrzuty sumienia. Według legendy, skoczył obłąkany ze skały, na której miał siedzibę,
w rzeczną toń i utopił się. Skała do dnia dzisiejszego nosi nazwę Bełko.
Jablunkov: Park Sanatorium, 739 91 Jablunkov, Alej míru 442
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Z Jablunkova je blízko do Bukovce, nejvýchodnější vesnice České republiky, donedávna jedno z největších seskupení dřevěné lidové architektury v české části údolí Olše. Dřevo je již od pradávna považováno za symbol lásky a stálosti svazku. Neobvyklé místo, vhodné pro trávení nádherných chvil
ve dvou.

Jablunkov

KLÁŠTER SESTER ALŽBĚTINEK je postaven na vršku „Antoníček”, na jeho území se nachází pečovatelský dům, který kdysi býval nemocnicí, v níž bylo v době trvání 2. světové války umístěno
oddělení pro léčbu tuberkulózy. V současnosti jsou v klášterním kostele sv. Josefa uzavírány
sňatky. Zamilované páry zde mají možnost spolu se sestrami Alžbětinkami odříkat společnou
modlitbu.

KLASZTOR ELŻBIETANEK zbudowany jest na wzgórzu „Antoníček”, na terenie którego znajduje
się dom opieki, niegdyś był to szpital, w którym w czasie trwania II Wojny Światowej zorganizowano oddział leczenia gruźlicy. Obecnie w przyklasztornym kościele Świętego Józefa zawierane
są związki małżeńskie. Zakochani wraz z siostrami Elżbietankami mają możliwość odmówienia
wspólnej modlitwy.
Z Jabłonkowa blisko jest do Bukowca, to najbardziej na wschód wysunięta wioska w Republice Czeskiej, do niedawna jedno z największych skupisk drewnianej architektury ludowej w czeskiej części doliny Olzy. Drzewo jest uważane już od pradawnych czasów za symbol miłości
i trwałości związku. Niesamowite miejsce do spędzania pięknych chwil we dwoje.
Jablunkov: Klášter sester Alžbětinek, 739 91 Jablunkov, Bezručova 395
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Nýdek

VELKÁ ČANTORYJE je nejvyšším vyvýšením pásma Čantoryje ve Slezských Beskydech. Tyčí se do výšky
995 m n. m. a tvoří hranici mezi Polskem a Českou republikou. Přes vrcholek probíhá hlavní rozdělení
vodních toků Polska, představující hranici úmoří řek Wisła a Odra. Toto místo nabízí možnost vydat se na
horské vycházky po mnoha pozoruhodných turistických stezkách. Legenda o spících rytířích vypráví, že
rytíři zakletí ve skalní jeskyni u podnoží Čantoryje odpočívají a čekají na vysvobození.
Rytířská stezka je trasa o délce 10 km, na které je možné se dovědět více o okolí Velké Čantoryje, s jakými zvířaty
se lze potkat v okolních lesích anebo kdo byl Jiří Třanovský.

WIELKA CZANTORIA to najwyższe wzniesienie Pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim. Wznosi się na wysokość 995 n.p.m. i jest granicą między Polską a Czechami. Przez szczyt przebiega główny wododział Polski, stanowiący kres między zlewiskami Wisły i Odry. Miejsce daje możliwość
wyruszenie na górskie wędrówki po wielu urokliwych szlakach turystycznych. Istnieje legenda o śpiących
rycerzach, którzy zaklęci w skalnej jaskini u podnóża Czantorii spoczywają i czekają na uwolnienie.
Rycerska ścieżka to szlak o długości 10 km, na którym można dowiedzieć się więcej o okolicy Wielkiej Czantorii,
jakie zwierzęta można spotkać w okolicznych lasach lub kim był Jiří Třanovský.

Nýdek: Velká Čantoryje, 739 96 Nýdek, červená stezka
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Trinec

VELKÝ JAVOROVÝ je horský vrch v Moravskoslezských Beskydech. Z nezalesněného vrcholku se
nabízí nádherné panoráma na polské Beskydy a slovenské Tatry. Hřbet je místem křížení četných
turistických stezek a cyklotras.
Ti, jež hledaní místo pro společný odpočinek a možnosti aktivního trávení času, budou nadšeni Lesním parkem (Park Leśny). Na tomto místě se nachází labyrint o průměru 10 metrů a je dokonalým
prostorem na uklidnění myšlenek, relax a odpočinek. Kromě mnoha atrakcí pro děti na dětském hřišti
zde jsou i vyčleněny speciální cestičky pro nadšené běžce.

WIELKI JAWOROWY to szczyt górski w Beskidzie Śląsko-Morawskim. Z rzadko porośniętego
wierchu można oglądać piękną panoramę na polskie Beskidy oraz słowackie Tatry. Grzbiet jest
miejscem zbiegu licznych szlaków turystycznych oraz tras rowerowych.
Poszukiwacze terenu do wspólnego wypoczynku, a także aktywnego spędzania czasu będą zachwyceni Parkiem Leśnym. Miejsce to posiada labirynt o średnicy 10 metrów i jest doskonałą przestrzenią,
by uspokoić myśli, zrelaksować się i odpocząć. Poza licznymi atrakcjami dla dzieci na placu zabaw,
wydzielone są specjalne ścieżki dla biegaczy.
Třinec: Velký Javorový, 739 61 Třinec
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Farní kostel sv. Kateřiny ve Vendryni je nejstarším kostelem v údolí Olše na jih od Těšína. Zděný kostel
v gotickém slohu, jednolodní, zdobený masivními podpěrami, vznikl nejpozději ve 13. století. S kostelem je spojena legenda o monstranci vyrobené v Těšíně, která byla zhotovena z hroudy roztavených
mincí, nalezené v roce 1681 na spáleništi mlýna v Lyžbicích.

Vendryne

Vznik VÁPENNÝCH PECÍ je datován na začátek 19. století, kdy se ve Vendryni ve třech místních lomech těžil vápenec. Vypálené vápno bylo používáno v blízké továrně k výrobě železa.
V současné době představují historické pece atrakci pro návštěvníky obce.

PIECE WAPIENNE datowane są na początek XIX wieku, kiedy w Wędryni w trzech łomach wydobywano kamień wapienny. Wypalone wapno używane było w pobliskiej hucie do produkcji
żelaza. Obecnie zabytkowe piece stanowią atrakcje dla odwiedzających.
Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Wędryni jest najstarszym kościołem w dolinie Olzy na południe od Cieszyna. Murowany w stylu gotyckim, jednonawowy, opięty masywnymi przyporami,
powstał najpóźniej w XIII w. Z kościołem związana jest legenda o monstrancji wykonanej w Cieszynie, która została wykonana z bryły stopionych monet, znalezionej w 1681 r. na pogorzelisku młyna
w Łyżbicach.
Vendryně: Vápenné pece, 738 01 Vendryně, Vendryně 246
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