
Polsko - Czeski Szlak Zakochanych
Polsko - Ceská Stezka Zamilovaných 

Zbiór miejsc magicznych, pomysłów na spędzenie czasu we dwoje 
poprzez poznanie piękna Euroregionu Śląsk Cieszyński.

KRZYŻ ZAKOCHANYCH znajduje się na trasie Szlaku Wspomnień. Rzeźba owiane jest legen-
dą, która głosi, że na polanie Pod Bukowym Groniem ostatni raz spotkała się para zakocha-
nych: 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 po-
stavit kříž, který se stal symbolem zamilovaných. V současné době páry, které sem zavítají, 
na něj upevňují visací zámky na znamení věčné lásky.

Krzyż Zakochanych, 43-438 Brenna, pod Bukowym Groniem, na trasie Szlaku Wspomnień

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. Nada-
ce 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. 

Dwór Kossaków, 43-436 Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 4

wZGóRZE ZAMKOwE było od wieków miejscem, które wzbudzało emocje i zainteresowania. 
W pradziejach zainspirowało naszych przodków do  budowy osady obronnej. Później  koja-
rzono je  z potęgą Piastów, następnie z Habsburgami. Współcześnie jest chętnie odwiedzane 
przez spacerowiczów. Na wzgórzu jest szereg zabytkowych budowli, w tym XI-wieczna ro-
tunda romańska, w której odbywają się kameralne koncerty, tuż obok znajduje się urokliwy 
park z wieloma pomnikami przyrody. 

ZáMECKÝ VRCH byl již od staletí místem, které vzbuzovalo emoce a zájem. V historii inspiro-
val 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 histo-
rických objektů, včetně románské rotundy z 11. století, ve které se konají komorní koncerty, 
hned vedle je okouzlující park s mnoha přírodními památkami.  

Wzgórze Zamkowe, 43-400 Cieszyn, Ul. Zamkowa 3 

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 spa-
cerowiczów, szczególnie wieczorową porą, gdy ścieżki rozświetlają romantyczne latarnie.

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 podve-
čer, kdy jsou uličky osvětleny romantickými pouličními svítilnami. 

Cieszyn: Cieszyńska Wenecja, 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa

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 Skrzycz-
ného. 

Tuł, 43-440 Goleszów, Szlaki: czarny z Goleszowa, czarny z Czantorii Wielkiej, żółty, 
 a potem czarny z Ustronia przez Małą Czantorię

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 Ja-
dwigi. 

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 kamenolo-
mech pod štítem pláč a nářky. Údajně se jedná o duši grafa hledajícího Hedviku. 

Koczy Zamek, 43-474 Koniaków

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. 

RówNICA to góra znajdująca się na granicy Brennej i Ustronia, słynąca z niezapomnia-
nych 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.  

RówNICA je název hory lokalizované na hranici obcí Brenna a Ustroň, kterou proslavi-
ly 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.  

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. 

Kościół Świętego Krzyża w Istebnej, 43-470 Istebna

Równica, 43-450 Ustroń, ul. Równica 

KAPLICówKA to urokliwe wzniesienie, gdzie znajduje się zabytkowa kaplica Jana Sar-
kandra – świętego urodzonego w Skoczowie oraz Krzyż Papieski.  Miejsce to nie tylko jest 
odwiedzane przez pielgrzymów, ale również mieszkańców Skoczowa oraz turystów pragną-
cych ze szczytu podziwiać przepiękną panoramę Beskidów i okolicy.

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.

Kaplicówka, 43-430 Skoczów, Wzgórze Kaplicówka

w O D O S PA D N I AG A R A  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. 

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. 

Wodospad Niagara, 43-460 Wisła, ul. Czarna
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Soubor magických míst, nápadů na trávení volného času ve dvou, 
prostřednictvím poznávání krás Euroregionu Těšínské Slezsko.
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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. 

KOŚCIóŁ PODwYŻSZENIA KRZYŻA ŚwIęTEGO to zabytkowy, drewniany kościół wybu-
dowany 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.

Kostel Povýšení sv. kříže, 739 95 Bystřice

PARK ADAMA SIKORY je malebný prostor rozprostírající se u řeky Olše. Po jeho revitaliza-
ci 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 rewita-
lizacji 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.  

Park Adama Sikory, 737 01 Český Těšín

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.  

Údolí Lomné, 739 82, Dolní 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.

Kostel Povýšení svatého Kříže, 739 91 Horní Lomná 

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 od-
wiedzających. 

Dřevěný Kostel sv. Cyrila a Metoděje, 739 98 Hrčava, Hrčava 51 

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 gatun-
ków 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. 

Park Sanatorium, 739 91 Jablunkov, Alej míru 442

KLášTER SESTER ALŽBěTINEK je postaven na vršku „Antoníček”, na jeho území se na-
chází 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.  

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 turistic-
kých stezkách. Legenda o spících rytířích vypráví, že rytíři zakletí ve skalní jeskyni u podnoží 
Čantoryje odpočívají a čekají na vysvobození.

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. Miej-
sce daje możliwość wyruszenie na górskie wędrówki po wielu urokliwych szlakach tury-
stycznych.  Istnieje legenda o śpiących rycerzach, którzy zaklęci w skalnej jaskini u podnóża 
Czantorii spoczywają i czekają na uwolnienie.

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 Świato-
wej zorganizowano oddział leczenia gruźlicy. Obecnie w przyklasztornym kościele Świętego 
Józefa zawierane są związki małżeńskie. Zakochani wraz z siostrami Elżbietankami mają 
możliwość odmówienia wspólnej modlitwy.

Klášter sester Alžbětinek, 739 91 Jablunkov, Bezručova 395

Velká Čantoryje, 739 96 Nýdek, červená stezka

VELKÝ JAVOROVÝ je horský vrch v Moravskoslezských Beskydech. Z nezalesněného vrchol-
ku se nabízí nádherné panoráma na polské Beskydy a slovenské Tatry. Hřbet je místem 
křížení četných turistických stezek a cyklotras.

wIELKI JAwOROwY to szczyt górski w Beskidzie Śląsko-Morawskim. Z rzadko porośnię-
tego wierchu można oglądać piękną panoramę na polskie Beskidy oraz słowackie Tatry. 
Grzbiet jest miejscem zbiegu licznych szlaków turystycznych oraz tras rowerowych.

Velký Javorový, 739 61 Třinec

VZNIK VáPENNÝCH PECÍ  je 
datován na začátek 19. stole-
tí, kdy se ve Vendryni ve třech 
místních lomech těžil vápenec. 
Vypálené vápno bylo používáno 
v blízké továrně k výrobě železa.  
V současné době  představu-
jí 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 pro-
dukcji żelaza. Obecnie zabytkowe piece stanowią atrakcje dla odwiedzających. 

Vápenné pece,  738 01 Vendryně, Vendryně 246


