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Nedaleko vodopádu na říčce Wilczka najdete
jeskyni, která byla objevena v 60. letech při těžbě
mramoru. 3,5 km dlouhý jeskynní systém je
nejrozsáhlejší v česko-polském pohraničí.

The spa town is located in beautiful scenery at
the foothills of the Jizerské hory Mountains. The spas
were founded at the place of a sacred spring 250 years
ago. Since then 15 more springs have been uncovered.

EUROREGION
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Z obszaru Euroregionu Silesia aż do Jesioniku można
dotrzeć na rowerze jadąc szlakiem rowerowym numer
55, noszącym nazwę „Magistrala śląska“. Trasa prowadzi
przez piękny krajobraz oraz historyczne siedziby Śląska.

•www.infocentrum.opava.cz

You can cycle from the Euroregion Silesia to
the Jeseníky Mountains along the cycle path No. 55
called “Silesian Cycling Route“. The track leads you
to beautiful nature and to historical towns of Silesia.

Golf v Kravařích a Šilheřovicích • Golf w Krawarzu oraz Szylerzowicach
• Golf in Kravaře and Šilheřovice
Objevte areály dvou nádherných zámeckých
parků při hře na upravených golfových hřištích
s 18 jamkami. Nezapomenutelný zážitek ze hry
dotvářejí dominanty obou zámků.

Godnym polecenia jest kompleks dwóch przepięknych
parków zamkowych, które są jednocześnie polami
golfowym o 18 dołkach. Niepowtarzalne przeżycie z gry
dopełniają z pewnością dominanty obu zamków

Vodácká stezka na Odře a Olši • Szlak wodny na rzekach Olza i Odra
• Paddling Route along the Odra and the Olza Rivers

foto: Archiwum Stowarzyszenia
Gmin Dorzecza Górnej Odry

Z českých Dětmarovic až do polského Zabełkowa
si můžete vyzkoušet 16 kilometrů dlouhý
vodácký sjezd řek Olše a Odry. Dobré zázemí
vodákům poskytuje pět přístavišť.

40

Z Dziećmorowic po stronie czeskiej aż do polskiego
Zabełkowa ciągnie się 16 kilometrowy spływ rzeki Olzy
i Odry. Dobrym zapleczem dla uczestników spływu
jest aż pięć przystani.

Gorzyce a Pszów • Gorzyce oraz Pszów • Gorzyce and Pszów
Pohyb i relaxaci nabízejí obě obce. Ledové
kluziště v Pszowě můžete kdykoliv vyměnit
za odpočinek v bazénech, vířivkách a solné
jeskyni v městském centru Nautica v Gorzycích.

Aktywny odpoczynek oraz relaks oferują obie gminy.
Lodowisko w Pszowie można zamienić na odpoczynek
w basenach, jacuzzi oraz w grocie solnej w miejskim
centrum Nautica w Gorzycach.

•www.lodowisko.pszow.pl
•www.nautica-gorzyce.pl

foto: http://fotobanka.regrada.cz/

foto: http://fotobanka.regrada.cz/
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V Opavě najdete nejstarší muzeum na území
České republiky. Návštěvníkům nabízí šest
expozičních budov a areálů, přičemž v hlavní
historické budově se lze seznámit s historií Slezska.

W Opawie znajduje się najstarsze muzeum na obszarze
Republiki Czeskiej. Zwiedzający mają do dyspozycji sześć
sal ekspozycyjnych i kompleksów, a w historycznym
głównym budynku można zapoznać się z historią Śląska.

•www.szm.cz

You can find the oldest of all museums in the Czech
Republic in the city of Opava. There are six buildings
and areas with expositions. The main building
is dedicated to the history of Silesia.

Dolní oblast Vítkovice • Dolny obszar Vitkowic • The Lower Vítkovice
Národní kulturní památka představuje zachovalý
komplex hutnické výroby v Ostravě. Návštěvníci se
během exkurze po areálu mohou seznámit
s historií a postupy při výrobě železa.

Narodowym zabytkiem kultury jest zachowany kompleks
produkcji hutniczej w Ostrawie. Zwiedzający zapoznają się
z kompleksem, historią oraz poszczególnymi procesami
produkcji żelaza.

foto: Bank Fotografii
Śląska Cieszyńskiego

Racibórz a Głubczyce • Racibórz oraz Głubczyce • Racibórz and Głubczyce

foto: Archiwum Stowarzyszenia
Gmin Dorzecza Górnej Odry

V městě Racibórz můžete navštívit původně
piastovský hrad z 12. století. Také v Głubczycích
se nachází starobylá památka z 14. století okázalá městská radnice, kde je mj. Okresní
muzeum Głubczycka.
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W Raciborzu można zwiedzić Zamek Piastowski
z dwunastego stulecia. Podobnie w Głubczycach znajduje
się starodawny zabytek z czternastego stulecia - okazały
ratusz miejski, w którym znajduje się między innymi
Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej.

Wodzisław Śląski

foto: Archiwum Gminy
Wodzisław Śląski

Slezsko je neodmyslitelně spjato s těžbou
černého uhlí. Více se o dobývání „černého zlata“
dozvíte při návštěvě cvičné hornické štoly
ve městě Wodzisław Śląski.

The region of Silesia is intimately connected with
black coal mining. You can learn more about mining
of „black gold“ in a practice mining drift in
the town of Wodzisław Śląski.

příroda & krásy • piękno przyrody • nature & sights
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Údolí řeky Moravice • Dolina rzeki Morawicy • The Moravice River Valley
Přírodní park kolem řeky Moravice patří k největším
chráněným územím Euroregionu Silesia. Na své
si přijdou i milovníci historie, kterým park nabízí
krásné zámky v Hradci či Raduni.

Park krajobrazowy nad rzeką Morawicą należy do
największych obszarów chronionych w Euroregionie
Silesia. Również miłośnicy historii znajdą tu coś dla siebie w parkowym otoczeniu znajdują się piękne pałace
w Raduniu oraz w Hradcu.

Arboretum niedaleko miasta Opawy to niesamowite
bogactwo roślin, drzew i krzewów z pięciu kontynentów
na powierzchni ponad 23 hektarów. Odwiedziny
arboretum polecamy głównie wiosną, kiedy to
w Nowym Dworze zaczynają kwitnąć różaneczniki.

foto: Archiwum Stowarzyszenia
Gmin Dorzecza Górnej Odry

Milovníci nádherných parků si nemohou
nechat ujít přírodní rezervaci Łężczok, která
se rozprostírá kolem více než 700 let starého
cisterciáckého klášterního a zámeckého
komplexu v Rudách.

Miłośnicy przepięknych parków nie powinni ominąć
zwiedzenia przyrody Łężczok, który znajduje się na
terenie parku krajobrazowego położonego wokół
700- letniego pocysterskiego kompleksu klasztornopałacowego w Rudach.

foto: Archiwum Stowarzyszenia
Gmin Dorzecza Górnej Odry

Při návštěvě Arboreta Moravské brány na okraji
Raciborze se můžete vydat buď na dendrologickou
nebo na ekologickou stezku. Při prohlídce
nezapomeňte navštívit „začarovanou zahradu“.

Odwiedzając Arboretum Bramy Morawskiej na
skraju miasta Raciborza można wybierać pomiędzy
dwoma ścieżkami dydaktycznymi - ekologiczną lub
dendrologiczną. Podczas zwiedzania należy koniecznie
obejrzeć „zaczarowany ogród“.

Nad údolím řeky Wisly se tyčí celá řada sjezdovek
a běžkařských tras, které potěší milovníky sněhu.
Ve Wisle, Ustroni, Istebne, Brenne a na české
straně hranice najdete sjezdovky pro začátečníky
i náročné lyžaře.

V létě si můžete v sedle horského kola užít výlet
po jedné z deseti značených tras. Ty vás zavedou
z Ustroně a Istebne na celou řadu malebných
míst česko-polského pohraničí.

One of the easternmost peaks of the MoravianSilesian Beskydy Mountains is a destination of
all paragliding enthusiasts. Join them and enjoy
the Cieszyn Silesia region for example in a tandem
parachute jump!

Na polach golfowych w Karwinie-Lipinach oraz w Ropicy
można potrenować na 38 dołkach. Na Śląsku Cieszyńskim
znajdą Państwo pola golfowe przeznaczone zarówno dla
początkujących, jak i dla bardziej zaawansowanych graczy.

W dolinie rzeki Wisły znajduje się szereg nartostrad oraz
utrzymywanych tras biegowych, które sprawią radość
niejednemu miłośnikowi białego szaleństwa. W Wiśle, Ustroniu,
Istebnej, Brennej oraz po czeskiej stronie znajdują się nartostrady
dla początkujących oraz bardziej zaawansowanych narciarzy.

•www.beskydgolf.com
•www.golflipiny.cz

You can try the total of 38 holes on golf courses in
the towns of Karviná-Lipiny and Ropice. You will find
courses suitable for absolute beginners as well as
seasoned golfers in the Cieszyn Silesia region.
•www.brenna.org.pl •www.istebna.eu
•www.wisla.pl •www.ustron.pl

Many ski runs and cross-country ski trails can be
found on the slopes above the Wisła River. You will
find ski runs for beginners as well as skilled skiers
in the towns of Wisła, Ustroń, Istebna, Brenna
and on the Czech side of the border.

Dziesięć oznaczonych szlaków dla górskiej turystyki
rowerowej ułatwi każdą wycieczkę rowerową. Trasy te
prowadzą z Ustronia i Istebnej do wielu malowniczych
miejscowości na pograniczu polsko-czeskim.

•www.mtbbeskidy.pl
•www.mtbbeskydy.cz

In summer you can enjoy a mountain-biking trip
along one of the ten marked trails. These will lead you
from Ustroń and Istebne to many picturesque places
in the Czech-Polish borderlands.
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foto: Radim Jež

Grodzisko w Podoborze było zamieszkane już w VIII wieku
a osiedlanie w tym miejscu trwało niemalże cztery stulecia.
W archeoparku w Kocobędzu-Podoborze można zobaczyć,
jak żyli Słowianie przed ponad 1000 laty.

•www.muzeumct.cz/archeopark/

There was a fortified settlement in the town of
Podobora as early as the 8th century. People lived
there for almost four centuries. In the Archeopark in
the town of Chotěbuz-Podobora, you will see how
the Slavs lived in this place more than 1000 years ago.

Karviná-Fryštát • Karwina-Frysztat

foto: Statutární město Karviná

Dávná historie fryštátského zámku je spojena
s těšínskými Piastovci a sahá až do středověku.
Dnešní podobu, se kterou se můžete seznámit
při prohlídce, získal zámek v 19 století.

•www.zamek-frystat.cz

Dawna historia zamku frysztackiego jest związana z rodem
Piastów cieszyńskich i sięga aż do średniowiecza. Dzisiejszy
wygląd zamek zyskał w dziewiętnastym stuleciu. Obecnie
jest on dostępny dla zwiedzających.

The ancient history of Fryštát’s castle is closely
connected to the Piast dynasty of the town of Cieszyn
and dates back to the Middle Ages. The castle was
rebuilt in the 19th century and it is now open to public.

Prace przy budowie zamku w Cieszynie (Piastowski
zamek górny) rozpoczęła dynastia Piastów w trzynastym
stuleciu. W chwili obecnej można zwiedzić Myśliwski
Zamek Habsburgów, Wieżę Piastowską, pozostałości
wieży przybrannej oraz rotundę romańską.

The castle in the town of Ciezsyn was started to be
built by the Piast dynasty in the 13th century. While
in Cieszyn, you can also visit the Habsburg hunting
lodge, the Piast Tower, a Romanesque rotunda
and the Defence Tower.

Miasto położone w północnej części Euroregionu Śląsk
Cieszyński ma bogatą przeszłość uzdrowiskową, o czym
przypomina nam Dzielnica uzdrowiskowa - kompleks
z parkiem i stylową architekturą z dziewiętnastego
i dwudziestego wieku.

The town is located in the northern part of
the Euroregion Cieszyn Silesia and used to be famous
for its spas. The history of spas is commemorated by
the spa quarter - premises with a park and buildings
from the 19th and 20th centuries.

Cieszyn

Hrad v Cieszyně začali budovat Piastovci
v 13. století. V současnosti můžete navštívit
Lovecký zámeček Habsburků, Piastovskou věž,
románskou rotundu a Věž poslední obrany.

foto: Renata Karpińska

•www.cieszyn.pl

Jastrzębie-Zdrój

Město nacházející se v severní části Euroregionu
Těšínské Slezsko má slavnou lázeňskou minulost.
Tu připomíná Lázeňská čtvrť - areál s parkem
a stylovou architekturou z 19. a 20. století.

•www.jastrzebie.pl

Prales Mionší • Puszcza Mionsz • Mionší Old-Growth Forest

•www. lezczok.m4c.pl
•www.rudy-opactwo.pl

If you love beautiful parks you mustn’t miss
the Łężczok nature reserve, which is laid out around
an over 700 years old monastery of the Order
of Cistercians and a chateau in Rudy.

foto: http://fotobanka.regrada.cz/

V obci Dolní Lomná se nachází největší český
prales. Na sezónní naučné stezce se seznámíte se
zlomkem původních přirozených beskydských
smíšených jedlovo-bukových lesů.

W gminie Dolna Łomna znajduje się największa puszcza
w Republice Czeskiej. Na sezonowym szlaku naukowym
można zapoznać się z namiastką pierwotnych naturalnych
mieszanych lasów bukowo-jodłowych w Beskidach.

•www.dolnilomna.eu •www.jablunkovsko.cz

In the town of Dolní Lomná, the largest Czech
old-growth forest can be found. Along the seasonal
education trail you will learn about natural fir-beech
mixed forests of the Beskydy Mountains.

Meandry řeky Odry • Meandry rzeki Odry • Meanders of the Odra River

foto: Jiří Spáčil

Přímo na hranici najdete unikátní přírodní
památku, kterou vás provede naučná stezka.
Meandry jsou kromě přírodní krásy zajímavé
velkým množstvím ptáků a savců, kteří zde žijí.

Na samej granicy znajduje się nielada atrakcja - pomnik
przyrody, przez który prowadzi szlak naukowy. Meandry
to nie tylko piękno przyrody, ale przede wszystkim miejsce
z dużą ilością żyjących tam ptaków oraz ssaków.

Goczałkowické jezero • Jezioro Goczałkowickie • Goczałkowickie Lake

foto: Bank Fotografii
Śląska Cieszyńskiego

•www.arboretum-raciborz.pl

Celých 32 km² má jezero, které se nachází
v severní části euroregionu. Přestože vzniklo
uměle, najdete zde 520 druhů rostlin a 600 druhů
zvířat, z toho 200 různých druhů ptáků.

32 km2, taka jest powierzchnia jeziora znajdującego się
w północnej części euroregionu. Chociaż jezioro nie
powstało w sposób naturalny lecz było założone sztucznie,
to stało się domem dla 520 gatunków roślin i 600 gatunków
zwierząt, w tym 200 różnych gatunków ptaków.

Trojmezí • Trójstyk • Tripoint

During your visit to the Bramy Morawskiej Arboretum
on the outskirts of the town of Raciborz, you can
either choose a dendrologic or an ecologic trail.
Don’t forget to visit “enchanted garden” too.
foto: Bank Fotografii
Śląska Cieszyńskiego

Česko-polsko-slovenské trojmezí je dobře
dostupné jak z Polska, tak z Česka. V nadmořské
výšce 600 metrů objevíte nádhernou přírodu
a turistickou infrastrukturu. Hranici států
připomínají tři žulové monolity.

•www.mesto-bohumin.cz/cz/volny-cas

An educational trail will lead you through a unique
natural site on the very country border. Besides their
natural beauty, the meanders are also notable for
large numbers of birds and mammals living in them.
•www.strumien.pl •www.chybie.pl

The lake with an area of 12 sq mi is located in
the northern part of the euroregion. Although
it is man-made, there are 520 plant species,
and 600 animal species including 200 different
species of birds.
•www.trojstyk.pl •www.trojmezi.eu

Polsko-czesko-słowacki trójstyk jest dobrze dostępny
zarówno z Polski, jak i z Czech. Na wysokości 600 metrów
nad poziomem morza można odkryć przepiękną przyrodę
i infrastrukturę rekreacyjną. Granicę państw przypominają
trzy granitowe monolity.

Near the town of Krasiejów, fossils were found dating
to times where the sea extended to the Jeseníky
Mountains. This was one of the reasons why JuraPark
with an exposition about ancient history
was founded in the town.

•www.juraparkkrasiejow.pl

BESKYDY • BESKIDY
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Rekreační zóna Olešná se nachází na okraji
Frýdku-Místku. Kolem přehrady vede 4,5 km
dlouhá cyklostezka a stezka pro inline bruslení,
na břehu najdete aquapark s otevřenými
i krytými bazény a tobogány.

Kompleks wypoczynkowo-wczasowy Olešná znajduje
się na peryferiach miasta Frýdek-Místek. Wokół zapory
wodnej biegnie ścieżka rowerowa oraz trasa rolkowa
o długości 4,5 km. Nad brzegiem jeziora znajduje się
park wodny z basenami zewnętrznymi i krytymi.

•www.olesna.eu

Recreational park Olešná is located on the outskirts
of the city of Frýdek-Místek. There is a 2.8 miles long
cycling and in-line skating path along the lake
and a water park with indoors and outdoors
pools and toboggans.

Moravskoslezské Beskydy • Beskid Śląsko-Morawski • The Moravian-Silesian Beskydy Mountains

Od jara do podzimu jsou rájem golfistů hřiště
v Ostravici a Čeladné. V zimě jsou Beskydy
královstvím lyžování. Lyžaři si užívají zejména
sjezdovky v Bílé, Starých Hamrech,
Malenovicích a Morávce.
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Pola golfowe w Ostrawicy i Czeladnej to istny raj dla
miłośników tego sportu od wiosny do jesieni. Zimą
Beskid Śląsko-Morawski zmienia się w jedno duże
królestwo wszystkich narciarzy. Miłośnicy tego sportu
mogą korzystać z nartostrad w Białej, w Starych
Hamrach, Malenowicach czy Morawce.

•www.beskydy.com

From spring to autumn, golf courses at Ostravice and
Čeladná provide top level conditions for demanding
players. During winter, the Beskydy Mountains abound
with skiing opportunities. Skiers particularly enjoy ski
runs at Bílá, Staré Hamry, Malenovice and Morávka.

Żywieckie jezero • Jezioro Żywieckie • Żywieckie Lake

Jezero se nachází v malebné krajině mezi
vrcholky Slezských a Malých Beskyd. Odpočinek
na pláži nebo jízda na loďce či šlapadle, to je to,
co každoročně přitahuje tisíce návštěvníků.

Jezioro Żywieckie znajduje się w malowniczej krainie
otoczonej szyczytami Beskidu Małego i Beskidu
Śląskiego. Corocznie jezioro Żywieckie przyciąga tysiące
wczasowiczów, którzy mogą tutaj wypocząć uprawiając
sporty wodne i podziwiając piękno okolicy.

•www.mosir-zywiec.pl

The lake is located in a picturesque landscape between
the peaks of the Slezské Beskydy and Malé Beskydy
Mountains. Every year, thousands of visitors enjoy
relaxation on its beaches or sailing and driving
pedalos on its surface.

Hora Klimczok • Szczyt Klimczok • Klimczok Mountain

Na 1117 m vysoký vrchol se dostanete po svých
nebo od lanovky z nedaleké Szyndzielnie.
V létě vás nadchnou nádherné výhledy na celé
Beskydy, v zimě pak upravené sjezdovky.

Szczyt o wysokości 1 117 m można zdobyć na piechotę
lub pokonując część trasy kolejką linową dostając się na
pobliską górę Szyndzielnia. Latem z tego miejsca można
zachwycać się przepięknymi widokami na całe Beskidy,
zaś zimą skorzystać z dobrze utrzymywanych nartostrad.

•www.it.bielsko.pl

V ČESKOPOLSKÝCH

EUROREGIONECH

The 3,665 ft high peak can be reached on foot or
using a cable car from the nearby town of Szyndzielnie.
You will be delighted by astonishing views of the whole
Beskydy Mountains in summer and well conditioned
ski runs in winter.

kultura & poznání • kultura & zwiedzanie • culture & learning
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V Hukvaldech můžete navštívit rodný dům
Leoše Janáčka, zříceninu středověkého hradu či
hudební slavnosti. V Kozlovicích uvidíte obecnou
školu, mlýn a tradiční lidové stavby.

Hukvaldy słyną z ruin średniowiecznego zamku,
uroczystości muzycznych oraz domu rodzinnego
sławnego czeskiego kompozytora Leosza Janaczka.
W Kozłowicach znajduje się szkoła ludowa, młyn oraz
przykłady typowej architektury ludowej.

Dřevěné kostely v Beskydech • Drewnianie kościoły w Beskidach
• Wooden Churches in the Beskydy Mountains

Němými svědky dob minulých jsou sakrální
památky, které v Beskydech najdeme téměř
všude. Mezi nejzajímavější patří dřevěné kostely
ve Starých Hamrech, Kunčicích pod Ondřejníkem,
Sedlištích, Řepištích, Bílé nebo Prašivé.
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•www.beskydy.com

Historical religious buildings, the silent witnesses of times
past, can be found almost everywhere in the Beskydy
Mountains. Among the most interesting ones are
the wooden churches in the towns of Staré Hamry, Kunčice
pod Ondřejníkem, Sedliště, Řepiště, Bílá, and Prašivá.

W Żywcu godne polecenia są dwa zabytki historyczne.
Zamek Stary, który znajduje się w miejscu pierwotnego
zamczyska z roku 1477 oraz drugi, Nowy Zamek w stylu
klasycystycznym zlokalizowany w Centrum miasta,
zbudowany przez ród Habsburgów.

There are two notable historical buildings in Żywiec. At
the site of a castle from 1477 stands the Old Castle, and
in the centre of the town the classicist New Castle was
built by the House of Habsburgs in the 19th century.

Serce Bielska-Białej stanowi Stary Rynek, na którym oprócz
starej architektury z charakterystycznymi podcieniami
można podziwiać ciekawą fontannę. W pobliżu rynku
znajduje się katedra pod wezwaniem Świętego Mikołaja.

In the very heart of the twin cities is Stary Rynek a square where you can admire old houses with arcades
and an interesting fountain. Not far from the square
you can find the Cathedral of St. Nicholas.

•www.muzeum-zywiec.pl

Bielsko-Biała

Srdce dvojměstí tvoří Stary Rynek - náměstí,
kde můžete kromě starých domů s podloubími
obdivovat také zajímavou kašnu. Nedaleko
od náměstí najdete katedrálu sv. Mikuláše.

W POLSKOCZESKICH

In the town of Hukvaldy you can visit the birthplace of
the composer Leoš Janáček, ruins of a medieval castle,
and a musical festival. In the town of Kozlovice you can
see an exposition of an old primary school, a water-mill
and traditional vernacular architecture.

Niemym świadkiem minionych lat są zabytki sakralne,
które w Beskidach można podziwiać na każdym kroku.
Do najbardziej znanych należy zaliczyć drewniane kościoły
w Starych Hamrach, Kuńczycach pod Ondrzejnikiem,
Sedliszczu, Rzepiszczu, Białej czy Praszywej.

Żywiec

V Żywci najdete dvě historické památky.
Na místě hradu z roku 1477 dnes stojí Starý
zámek, v centru města byl Habsburky v 19 století
postaven klasicistní Nový zámek.

•www.lasska-brana.cz
•www.relaxvpodhuri.cz

•www.it.bielsko.pl
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Niedaleko Krasiejowa znaleziono skamieniałości
z okresu, kiedy morze sięgało aż do Jesioników, dlatego
w gminie powstał JuraPark z ekspozycją, która zapozna
zwiedzających z dawną historią regionu.

Hukvaldy a Kozlovice • Hukvaldy oraz Kozlovice • Hukvaldy and Kozlovice

Chotěbuz-Podobora • Kocobędz-Podobora

Již v 8. století bylo obydleno hradisko
v Podoboře. Osídlení na tomto místě trvalo
téměř čtyři století. V Archeoparku v ChotěbuziPodoboře objevíte, jak zde žili Slované
před více než 1000 lety.

foto: Bank Fotografii
Śląska Cieszyńskiego

The arboretum with an area of 57 acres will astonish
you especially because of the exposition of trees
from five continents. The most recommended time
to visit is in spring when rhododendrons
are blooming.

Arboretum Moravské brány v Raciborzi • Arboretum Bramy Morawskiej
w Raciborzu • The Bramy Morawskiej Arboretum in Raciborz

Na golfových hřištích v Karviné-Lipinách a v Ropici
můžete vyzkoušet celkem 38 jamek. V Těšínském
Slezsku objevíte hřiště, která jsou vhodná jak pro
začátečníky, tak pro náročné golfisty.

On the rather low ridge of the extinct volcano Chełm
(1339 ft) lies a charming nature reserve called the pearl
of the Opole region. The Saint Anna Mountain is also
a significant place of pilgrimage.

Přehrada Olešná • Zapora wodna Olešná • Olešná Lake

kultura & poznání • kultura & zwiedzanie • culture & learning

•www.szm.cz

Přírodní rezervace Łężczok • Rezerwat przyrody Łężczok • The Łężczok Nature Reserve

Jeden z najbardziej wysuniętych na wschód szczytów
Beskidu Śląsko-Morawskiego jest ulubionym miejscem
wszystkich amatorów paralotniarstwa. Wystarczy do nich
dołączyć, by móc zobaczyć Śląsk Cieszyński z lotu ptaka
na przykład przy skoku tandemowym.

•www.goraswanny.pl •www.gsa.lesnica.pl

Na niezbyt wysokim grzbiecie nieczynnego wulkanu Chełm
(408 m n.p.m.) znajduje się przepiękny rezerwat przyrody,
określany często mianem perły Opolskiej. Góra Świętej
Anny jest zarazem znanym miejscem pielgrzymek.

aktivně & odpočinek • aktywny odpoczynek & relaks • activity & relaxation

•www.muhradec.cz

The nature reserve along the Moravice River is one
of the largest protected areas in the Euroregion
Silesia. There is also plenty to explore for history
enthusiasts, who can visit beautiful chateaus
in the towns of Hradec and Raduň.

Arboretum Nový Dvůr • The Nový Dvůr Arboretum
Arboretum nedaleko Opavy vás na 23 hektarech
nadchne především expozicí dřevin pěti světadílů.
Návštěvu doporučujeme především na jaře, kdy
v Novém Dvoře rozkvétají rododendrony.

foto: Bank Fotografii
Śląska Cieszyńskiego

•www. sztolnia.wodz.pl

Śląsk jest nieodłącznie związany z wydobywaniem węgla
kamiennego. Więcej na temat wydobycia „czarnego
złota“ można dowiedzieć się odwiedzając górnicze
wyrobiska ćwiczebne w „Sztolni Wodzisław Śląski”.

Jeden z nejvýchodnějších vrcholů
Moravskoslezských Beskyd je cílem všech
milovníků paraglidingu. Přidejte se k nim
a užijte si Těšínské Slezsko pěkně shora třeba
při tandemovém seskoku!
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•www.zamekpiastowski.pl
•www.glubczyce.pl •www.powiatglubczycki.pl

In the town of Racibórz you can visit a castle which
was originally built in the 12th century by the Piast
dynasty. In Głubczyce there is also a historical
building from the 14th century - a majestic town
hall inside which is the Museum of Głubczyce.

EUROREGION

•www.javorovy-vrch.eu •www.info-trinec.cz

MTB cyklistika ve Slezských Beskydech • MTB turystyka rowerowa w Beskidzie Śląskim •
MTB Cycling in the Silesian Beskidy Mountains

•www.dolnioblastvitkovice.cz

Visit a well preserved iron works in the city of Ostrava,
which has been declared a national history landmark.
Visitors learn about the history and technology
of making iron.
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•www.rychlebskestezky.cz

The most remote corner of Czech Silesia contains many
nature’s marvels. The best way to get to the caves
Na Pomezí and Na Špičáku and many other interesting
sites is to take a bicycle and ride along the Rychlebské
stezky marked trails.

Krasiejów

Nedaleko Krasiejówa byly nalezeny zkameněliny
z dob, kdy moře sahalo až k Jeseníkům. Také
proto byl v obci založen JuraPark s expozicí,
která seznamuje s pradávnou historií.

Close to the waterfall on the Wilczka River you will find
a cave discovered in 1960s during marble mining.
The 2.2 miles long cave system is the largest
on the Czech-Polish border.

TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO • ŚLĄSK
CIESZYŃSKI • Cieszyn Silesia

Najodleglejszy kraniec Śląska Czeskiego kryje wiele
pomników przyrody. Najlepszym sposobem, by dotrzeć
na przykład do jaskiń Na Pomezí oraz Na Špičáku jest
rowerowa przejażdżka Rychlebską ścieżką.

Hora Sv. Anny • Góra Świętej Anny • Saint Anna Mountain

Na nevysokém hřbetu vyhaslé sopky Chełm
(408 m) se nachází půvabná přírodní rezervace,
která je nazývána perlou Opolska. Hora svaté
Anny je současně významným poutním místem.

•www.jaskinia.pl

Lyžování ve Slezských Beskydech • Narciarstwo w Beskidzie Śląskim
• Skiing in the Silesian Beskidy Mountains

foto: Archiwum Gminy Pszów

Slezské zemské muzeum v Opavě • Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie
• The Silesian Museum in Opava

•www.miedzygorze.com.pl

Golf v Těšínském Slezsku • Golf na Śląsku Cieszyńskim • Golf in the Cieszyn Silesia

Both relaxation and activity is offered in both towns.
You can enjoy an ice rink in Pszów and then relax
in pools, whirlpools and a salt chamber
in the Nautica municipal centre in Gorzyce.

kultura & poznání • kultura & zwiedzanie • culture & learning

Niedaleko wodospadu, na rzeczce Wilczka, znajduje się
jaskinia, którą odkryto w latach sześćdziesiątych podczas
wydobywania marmuru. System połączeń jaskiń, liczący
3,5 km długości, jest najobszerniejszym systemem
na pograniczu czesko-polskim.

•www.jeseniky.net

The surroundings of the Praděd Mountain are literally
covered in natural wonders. Along the many marked
trails you can among other things admire
the monumental group of rocks Petrovy Kameny
or mysterious waterfalls of the Bílá Opava River.

Rychlebské hory • Góry Rychlebskie • The Rychlebské Mountains

Nejzazší kout českého Slezska skrývá mnoho
přírodních krás. Nejlepším způsobem, jak se
dostat třeba k jeskyním Na Pomezí a Na Špičáku
je sednout na kolo a projet Rychlebské stezky.

In the town of Międzygórze at the foothills
of the Králický Sněžník Mountain you will be delighted
by the beauty of local nature. Most notable is
the 72 ft tall waterfall on the Wilczka River,
which falls into a ravine between cliffs.

Javorový vrch • Jaworowy Wierch • Javorový Hill

•www.trail.pl

From the Czech town of Dětmarovice all the way
to Polish Zabełkow you can enjoy 16 kilometers
of paddling down the Olza and the Odra Rivers.
There are five camps for paddlers on the banks
of the rivers providing comfortable infrastructure.

W Międzygórzu, u podnóża Masywu Śnieżnika Kralickiego,
zachwyci Państwa przepiękna okolica, nad którą dominuje
22 -metrowy wodospad na rzeczce Wilczka, spadający
do kanionu pomiędzy skałami.

aktivně & odpočinek • aktywny odpoczynek & relaks • activity & relaxation

•www.golfkravare.cz
•www.golf-ostrava.cz

Discover two chateau gardens while playing golf
on well prepared 18-hole golf courses. The view
of the chateaus will make your play an experience
to remember.

•www.ceskaskalice.cz

Writer Božena Němcová situated her novel
The Grandmother in a beautiful landscape along
the banks of the Úpa River. At the chateau, by the mill
or near Viktorka’s Weir (named after a tragic character
from the novel) you will feel as 200 years ago.

Jeskyně Niedźwiedzia • Jaskinia Niedźwiedzia • Niedźwiedzia Cave

aktivně & odpočinek • aktywny odpoczynek & relaks • activity & relaxation
Z území Euroregionu Silesia až do Jeseníků
se dostanete na kole po cyklotrase č. 55 zvané
„Slezská magistrála“. Trasa vás povede krásnou
krajinou i historickými sídly Slezska.

Bożena Niemcova akcję swej powieści Babunia rozegrała
w malowniczej krainie nad brzegiem rzeki Upy. Atmosfera
pałacu, młyna czy śluzy Wiktorki sprzed dwustu lat jest
ciągle obecna w tym miejscu.

Vodopád Wilczki • Wodospad Wilczki • Wilczki Waterfall

V Międzygórze na úpatí masivu Kralického
Sněžníku budete nadšeni z překrásné přírody.
Té vévodí 22 metrů vysoký vodopád na říčce
Wilczka, který padá do kaňonu mezi skalami.

Polish Giant Mountains are, due to Quaternary glacial
activity, strikingly different from the Czech Giant
Mountains albeit being the same mountain range. You
will among other things find mysterious glacial lakes and
notice that the slopes of the mountains are much steeper.

Slezská magistrála • Magistrala śląska • Silesian Cycling Route

Do nádherné krajiny na březích řeky Úpy zasadila
Božena Němcová svůj román Babička. Stejně
jako před 200 lety se na zámku, u mlýna nebo
Viktorčina splavu budete cítit také dnes.

Okolica góry Pradziad jest usiana pomnikami przyrody.
Na licznych szlakach turystycznych można podziwiać
na przykład potężne Piotrowe Kamienie czy też
tajemnicze wodospady Białej Opawy.

a.org

foto: Jan Holý

•www.kpnmab.pl •www.krnap.cz
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Praděd • Pradziad • Praděd Mountain

Okolí hory Praděd je doslova poseté přírodními
krásami. Na četných turistických stezkách můžete
obdivovat například monumentální Petrovy
kameny nebo tajemné vodopády Bílé Opavy.

nisa-nys

EUROREGION
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Ratibořice - Babiččino údolí • Raciborzyce - Dolina Babuni • Ratibořice and the Babiččino Valley

•www.swieradowzdroj.pl

To miasteczko uzdrowiskowe znajduje się w przepięknej
scenerii u podnóża Gór Izerskich. Uzdrowisko zostało
założone w miejscu świętego źródła już przed 250 laty,
od tamtych czasów odkryto dalszych 15 źródeł.

As soon as you enter the largest rock town in Central
Europe you won’t ever want to return. You will hardly
find so many breathtaking sceneries of rock spires
and picturesque corners anywhere else.

•www.opole.pl •www.muzeumwsiopolskiej.pl

ew.neiss

There are many wonders of nature in the Český ráj
(Bohemian Paradise) geopark. Its fascinating sandstone
spires are the landmark of the Hruboskalsko Region.
Charming are also Drábské světničky (a former
mountain fortress) or the valley of the Jizera River
close to the village of Malá Skála.

Świeradów-Zdrój
Lázeňské městečko najdete v nádherné scenérii
na úpatí Jizerských hor. Lázně byly založeny na
místě svatého pramene již před 250 lety, od té
doby bylo objeveno dalších 15 pramenů.

foto: Lubomír Imlauf

•www.skaly-adrspach.cz

Tyle przepięknych scenerii skalnych i malowniczych
zakątków trudno odnaleźć w jakiejkolwiek innej okolicy.
Wystarczy tylko pozwolić ponieść się pięknu największego
miasteczka skalnego w Europie Środkowej, a już zawsze
będą Państwo chcieli w te miejsca wracać.

In the city of Opole you can admire a tower which
used to be part of a 13th century castle, gravestones
of the Piast dynasty, a Franciscan church and extensive
expositions of vernacular wooden architecture
from the Opole Silesia region.

NYSA
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Karkonosze po stronie polskiej, ze względu na
zlodowacenia czwartorzędowe, mają zupełnie inny
charakter niż w Czechach. Można tutaj podziwiać
tajemnicze jeziora polodowcowe. Zbocza natomiast
mają charakter bardziej stromy.

Jakmile vás do sebe vtáhne největší skalní město
ve střední Evropě, nebudete se chtít vrátit ven.
Tolik úchvatných skalních scenérií a malebných
zákoutí totiž najdete jen málokde.

•www.cesky-raj.info

Krkonoše • Karkonosze • The Giant Mountains
Krkonoše na polské straně jsou díky
čtvrtohornímu ledovci zcela jiné než v Čechách.
Najdete zde například tajemná ledovcová plesa,
také svahy hor jsou daleko prudší.

21
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W Opolu można podziwiać Wieżę Piastowską, będącą
pozostałością grodu z trzynastego stulecia, nagrobki
książąt piastowskich, kościół franciszkanów oraz rozległą
ekspozycję drewnianej architektury ludowej
Śląska Opolskiego.

NISA •

Towering directly over the town of Liberec is
the 3,320 ft high mountain of Ještěd, which is one of
the most conspicuous peaks in the Czech Republic.
On its summit, you can admire the Czech building
of the 20th century - a unique hotel-transmitter
- but also the views of half of the country.

You don’t have to time travel to experience the Middle
Ages. Near the town of Byczyna you can witness
the atmosphere of olden days and tournaments in a newly
built medieval fortress called Rycerski Gród pod Byczyną.

Opole

V Opoli můžete obdivovat věž, která je
pozůstatkem hradu z 13 století, náhrobky
opolských knížat, františkánský kostel a rozsáhlé
expozice venkovské dřevěné architektury
Opolského Slezska.

•www.grod.byczyna.pl

By powrócić do średniowiecza, nie trzeba koniecznie
podróżować w czasie. Wystarczy udać się w okolice
miasta Byczyna., gdzie w nowo zbudowanej
średniowiecznej fortyfikacji można poczuć atmosferę
dawnych czasów oraz turniejów rycerskich.

NSIS
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Geopark Czeski Raj oferuje bezlik pomników przyrody.
Fascynujące skały z piaskowca są domeną regionu
Hruboskalska, swoją magię ma również formacja
skalna Drábské světničky (była skalna twierdza)
czy też dolina Jizery na Małej Skale.

Towering over the town is the Twierdza Kłodzka
fortress, which, according to the chronicler Cosmas
of Prague, was built as early as 981. From the fortress,
you will enjoy a magnificent view of the town, whose
history is closely connected to the Czech Republic.

Teplicko - Adršpašské skály • Skały Teplickie - Skały Adrszpaskie • Teplicko - Adršpašské Rocks

•www.infolbc.cz

Český ráj • Czeski Raj • The Bohemian Paradise
Geopark Český ráj nabízí nespočet přírodních
krás. Úchvatné pískovcové skály jsou dominantou
Hruboskalska, své kouzlo mají také Drábské
světničky nebo údolí Jizery na Malé Skále.
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•www.mubr.cz •www.mubruntal.cz

Rytířské město Byczyną • Rycerski Gród pod Byczyną • Gród pod Byczyną Fortress

Pro návrat do středověku nemusíte cestovat
v čase. Stačí vyjet k městu Byczyną, kde v nově
vybudované středověké pevnosti zažijete na
vlastní kůži atmosféru dávných dob a rytířská klání.

•www.klodzko.pl

Nad miastem dominuje Twierdza Kłodzka, o której pisał
kronikarz Kosmas już w roku 981. Z twierdzy rozciąga się
przepiękny widok na miasto, którego historia jest ściśle
związana z Czechami.

The prominent feature of the town is a chateau
the oldest part of which was built in the 13th century.
While visiting you can discover a beautiful park and,
with a bit of luck, find secret passages leading
to the nearby Uhlířský vrch hill.

GLACE

9

•www.ksiaz.walbrzych.pl

First mentions about a castle on a ridge over
the Pełcznica River in Książ come from the 13th century.
Since then the castle has been gradually rebuilt into
a fabulous chateau. It is currently the third largest
chateau in the whole of Poland.

příroda & krásy • piękno przyrody • nature & sights

Ještěd • Jeszczed • Ještěd Mountain
Bezpośrednio nad Libercem wznosi się góra Jeszczed
o wysokości 1012 m n.p.m., która jest jedną
z najatrakcyjniejszych gór w Czechach. Na samym
szczycie podziwiać można czeską budowlę stulecia niepowtarzalny nadajnik z wieżą widokową - oferujący
przepiękne widoki na połowę Czech.

Nad městem se tyčí pevnost Twierdza Kłodzka,
kterou kronikář Kosmas datoval už v roce 981.
Z pevnosti si užijete nádherný pohled na město,
jehož historie byla úzce spjata s Českem.

Near the town of Jelenia Góra is a valley full of chateaus
and fortresses. More than two tens of the so called
„dwor’s“ were built towards the end of the Middle Ages.
Worth visiting among other things is the neo-renaissance
hunters’ manor Paulinum on the outskirts of the town.

Nad miastem góruje pałac, którego najstarsza część
pochodzi z trzynastego stulecia. Podczas zwiedzania
można odkryć przepiękny park, a o ile szczęście dopisze,
można znaleźć podziemne korytarze, prowadzące na
pobliskie wzgórze Uhlířský vrch - jeden z najmłodszych
wulkanów na terenie Czech.

Bruntál

Dominantou města je zámek, jehož nejstarší
část pochází ze 13 století. Pří návštěvě můžete
objevit nádherný park, při troše štěstí naleznete
tajné chodby na nedaleký Uhlířský vrch.

.europ
.cz www

Niedaleko miasta znajduje się dolina pałaców i
twierdz. Ponad dwadzieścia tak zwanych „dworów“
powstawało pod koniec średniowiecza. Odwiedzić
warto na przykład pałac Paulinum na peryferiach
Jeleniej Góry.

Pierwsze wzmianki o zamku w odnodze rzeki Pełcznica
datowane są na wiek trzynasty. Dzięki stopniowej
przebudowie zamczysko przeistoczyło się w bajkowy
pałac, który jest na dzień dzisiejszy trzecim największym
tego typu obiektem na obszarze Polski.

Kłodzko

•www.dolinapalacow.pl

příroda & krásy • piękno przyrody • nature & sights
Přímo na Libercem se tyčí 1012 metrů vysoký
Ještěd, který je jednou z nejvýraznějších hor
v Česku. Na vrcholu můžete obdivovat českou
stavbu století - unikátní vysílač - ale také
výhledy na polovinu Čech.

První zmínky o hradu Książ na ostrohu nad
řekou Pełcznica pocházejí z 13. století. Postupné
přestavby udělaly z hradu pohádkový zámek,
který je v současnosti třetí největší v Polsku.

This beautiful town in Lusatia region will impress you
by its historical centre, in which, protected by the
defensive wall, you can admire the town hall, Wieża
Kramarska (The Huckster Tower), the Salt House,
and old merchant houses.

Jelenia Góra
Nedaleko města se nachází údolí zámků
a pevností. Více než dvě desítky tzv. „dworů“
vznikaly na sklonku středověku. Za návštěvu stojí
například Paulinum na okraji Jelenie Góry.

Zámek Książ • Zamek Książ • Książ Chateau

•www.luban.pl

Historyczne centrum miasta - tym właśnie zachwyci
nas przepiękne miasto łużyckie, w którym można
podziwiać otoczone murami obronnymi: zabytkowy
ratusz, Wieżę Kramarską, Dom Solny czy
dawne sukiennice.

In the vicinity of the town of Králíky, fortresses to protect
Czechoslovakia were built before the World War II.
Thanks to the work of volunteers, the fortifications
are well maintained and open to public.

Krnov is famous thanks to organ production and it
comes as no surprise that its most interesting landmarks
are religious buildings. Do not miss the pilgrimage
church on the Cvilín Hill, the Church of Holy Spirit,
and the Monastery of Minorites.
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Nádherné lužické město vás nadchne svým
historickým centrem, ve kterém můžete
v bezpečí hradeb obdivovat zachovalou radnici,
kramářskou věž, solnici nebo staré kupecké domy.

•www.cihelna.militaryclub.info •www.boudamuseum.com

W okolicy miasta Kraliky zbudowano przed drugą wojną
światową fortyfikacje chroniące Czechosłowację. Dzięki
pracy entuzjastów można do dziś oglądać zachowane
umocnienia graniczne.

•www.infokrnov.cz

Krnov słynie na całym świecie z produkcji organów,
dlatego do najciekawszych zabytków zaliczane są te
o charakterze sakralnym. Warto więc zwiedzić kościół
pielgrzymów na górze Cwilin, dalej Kościół pw. św. Ducha
czy też klasztor minorytów.

DZIAD

Lubań

V okolí města Králíky byly před 2. světovou válkou
stavěny pevnosti na obranu Československa.
Pohraniční opevnění můžete díky práci nadšenců
v zachovalém stavu spatřit dodnes.

Krnov je městem varhan, proto není divu, že
nejzajímavější jsou místní sakrální památky.
Určitě si nenechejte ujít poutní kostel na Cvilíně,
kostel sv. Ducha nebo klášter minoritů.

D • PRA

foto: ZOO Liberec

Králicko

•www.zooliberec.cz •www.botaniliberec.cz
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Krnov

Folklore and traditions of the towns in the Hlinecko
Region are so interesting that they were listed by
UNESCO as a world heritage site. Visit the region
at the end of winter to witness a real carnival.

PRADĚ

If you like animals and plants spare one day to visit
the city of Liberec. The local zoo is famous for its white
tigers, and the botanical garden is the oldest and one
of the most beautiful in the Czech Republic.

Folklor oraz zwyczaje i tradycje gmin na Hlinecku są na tyle
ciekawe, iż zostały umieszczone na liście UNESCO. Udając
się w ten region pod koniec zimy, mamy szansę obejrzeć
zapusty z prawdziwego zdarzenia.

kultura & poznání • kultura & zwiedzanie • culture & learning

ION

Pokud máte rádi zvířata a rostliny, vyčleňte si den
volna na Liberec. Místní zoo je proslulá svými
bílými tygry, botanická zahrada je nejstarší
a jedna z nejpěknějších v Česku.

Folklór a tradice obcí na Hlinecku jsou natolik
zajímavé, že byly zařazeny na seznam UNESCO.
Vydejte se do regionu na sklonku zimy a zažijete
ten pravý masopust na vlastní oči.

•www.vesely-kopec.eu
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Dla miłośników roślin i zwierząt szczególnie
interesujący będzie Liberec. Miejscowe ZOO jest słynne
ze swych białych tygrysów, a ogród botaniczny jest
jednym z najstarszych i najpiękniejszych w Czechach.

foto: DS Východní Čechy

Liberec

17
18
19
20
Hlinecko

•www.moszna-zamek.pl •www.moszna.pl

.eu

Above the valley of the Mohelka River you can visit
Sychrov Castle. It will enchant you by its neo-gothic
architecture and well preserved interiors from
the 19th century. The castle park is no less astonishing.

Near the almost fairytale-like chateau in the town of
Moszna you can find a riding hall. From there you can
go for a ride and, while sitting in the saddle of a horse,
learn about the chateau or a miniature ZOO.

n-silesia

Nad doliną strumienia Mohelki znajduje się pałac
Sychrow, który oczaruje nas swą przepiękną
neogotycką architekturą i zachowanym
dziewiętnastowiecznym wnętrzom. Nie mniej
fascynującym okaże się ogród zamkowy.

kultura & poznání • kultura & zwiedzanie • culture & learning

Nedaleko neuvěřitelně pohádkového zámku
v Moszně najdete jízdárnu. Z té se můžete vydat
na projížďku, při které ze sedla koně poznáte
nejen zámek, ale třeba malou ZOO.
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Nad údolím řeky Mohelky najdete zámek
Sychrov, který vás uchvátí krásnou novogotickou
architekturou a zachovalými interiéry z 19. století.
Neméně úchvatný je také zámecký park.

•www.zamek-sychrov.cz
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W pobliżu niewiarygodnie pięknego zamku w Mosznej
znajduje się stadnina, skąd można udać się na
przejażdżkę konną i z siodła podziwiać nie tylko
zamek, ale również mini ogród zoologiczny.

Moszna

After visiting mountains in the Kłodzko region you
can relax in spas Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Lądek
Zdrój, Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Długopole Zdrój,
or Kudowa Zdrój.

uroregio

5
6
7
8

Sychrov • Palac Sychrov • Sychrov Castle

W regionie Kłodzka, po górskich wyprawach, można
odpocząć w uzdrowiskach, takich jak: Polanica Zdrój,
Duszniki Zdrój, Lądek Zdrój, Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój,
Długopole Zdrój oraz Kudowa Zdrój.

When the wind starts blowing, these two lakes sprinkled
with yachts and sails resemble the sea. And when
the sun starts shining in summer you will be enjoying
beautiful environment in the foothills
of the Jeseníky Mountains.

SILESIA

kultura & poznání • kultura & zwiedzanie • culture & learning

V regionu Kłodzko si po návštěvách hor
odpočinete v lázních Polanica Zdrój, Duszniki
Zdrój, Lądek Zdrój, Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój,
Długopole Zdrój nebo Kudowa Zdrój.

•www.zuk-sa.pl •www.uzdrowisko-ladek.pl
•www.szczawno-jedlina.pl

Jak tylko mocniej zawieje wiatr, obydwa jeziora usiane
żaglami i łódkami przypominają morze. A kiedy latem,
leżąc na plaży, słońce będzie przyjemnie grzać w plecy,
wówczas możemy w pełni delektować się przepięknym
krajobrazem przedgórza Jesioników.
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Do you want to choose? Cycling, trekking, horse riding,
whitewater boating, skiing, or even dog sledding,
the small town of Szklarska Poręba in the Krkonoše
Mountains has them all. You won’t easily find such
a great choice anywhere else.

Když zafouká, tak obě jezera posetá jachtami
a loďkami připomínají moře. A když se do vás
v létě opře na pláží sluníčko, budete si užívat
nádherné prostředí v podhůří Jeseníků.

•www.informacja-turystyczna.nysa.pl
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Zależy to tylko od upodobań! Sporty rowerowe, treking,
jeździectwo, spływ dziką rzeką, narciarstwo czy nawet
psie zaprzęgi. Tyle możliwości aktywnego odpoczynku,
jak w tym małym karkonoskim miasteczku, trudno
znaleźć w jakimkolwiek innym miejscu.

•www.zlatehory.cz

Nyskie a Otmuchowskie jezero • Jezioro Nyskie i Otmuchowskie
• Nyskie and Otmuchowskie Lakes

Near the town of Kłodzko you will find one of the most
amazing sceneries of the euroregion. You can explore
the sandstone rocks of Góry Stołowe Mountains
towering at the altitude of 3,000 ft above the sea
level on foot or by bicycle.

Lázně v euroregionu • Uzdrowiska w euroregionie • Spas in the Euroregion

•www.szklarskaporeba.pl
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•www.pngs.com.pl

Niedaleko Kłodzka czeka na nas jedna z najwspanialszych
scenerii Euroregionu. Idąc pieszo lub jadąc na rowerze,
można tutaj podziwiać, płyty piaskowców ciosowych Gór
Stołowych, wznoszących się na wysokość powyżej
900 m n.p.m.

You can have some unconventional fun in Údolí
ztracených štol (Valley of Lost Mining Drifts) in the town
of Zlaté Hory. You can travel back to the times of gold
rush and try gold panning in gold mills.

owak

Je libo si vybrat? Cyklistika, treking, jezdectví,
sjezd divoké vody, lyžování nebo dokonce
psí spřežení. Tolik možností aktivit jako
v krkonošském městečku najdete jen málokde.

Nedaleko Kłodzka objevíte jednu z nejúžasnějších
scenérií euroregionu. Pískovcové skály Stołowých
hor, které se tyčí ve výšce přes 900 m, můžete
poznat pěšky nebo ze sedla kola.

foto: Tomasz Gmerek

Szklarska Poręba

If you enjoy outdoor recreation, the Orlické Mountains
and their foothills will be perfect for you. Bring your
bicycle, kayak, inline skates or just boots. You will
find this region delightful!

Stołowe hory • Góry Stołowe • The Stołowe Mountains

•www.karpacz.pl

Za netradiční zábavou můžete vyrazit do Údolí
ztracených štol ve Zlatých Horách. V zlatorudných
mlýnech se totiž můžete vrátit do časů zlaté
horečky a vyzkoušet si rýžování zlata.

egorz N

Directly under the Sněžka Mountain is a small town
where you can enjoy lots of sport activities in summer
and winter alike. If coming in winter, don’t forget to try
one of the ski runs or cross-country skiing trails.

W poszukiwaniu ciekawych form spędzania wolnego
czasu można udać się do Zlatych Hor, gdzie znajduje się
skansen górnictwa złota - Zlatorudne mlyny. Możemy
dowiedzieć się jak wydobywano w Jesenikach przed
wiekami złoto poprzez rozdrabnianie złotonośnych skał,
a także samemu spróbować płukania złota.

Zlaté Hory

•www.orlickehory-cz.info
•www.vychodni-cechy.org

Lubicie ruch? Jeżeli tak, to Góry Orlickie i ich przedgórze
są stworzone dla was. Zabierzcie ze sobą rower, kajak,
rolki lub tylko buty trekingowe. Gwarantujemy pełną
satysfakcję!

Under the Jeseníky Mountains’ highest peak Praděd,
you will have a lot of fun in summer and winter alike.
This place is made for cross-country and downhill
skiing, but also for summer activities either
on bicycles or scooters.

foto: Grz

Pod samą Śnieżką znajduje się miasteczko, gdzie
można aktywnie odpocząć latem i zimą. Przy
odpowiedniej warstwie śniegu polecamy
nartostradę oraz narciarską trasę biegową.

Máte-li rádi pohyb, jsou pro vás Orlické hory
a jejich podhůří jako stvořené. Přivezte si kolo,
kajak, inline brusle nebo jen trekové boty.
Vždy budete z tohoto regionu nadšeni!

•www.malamoravka.cz

Podnóże najwyższego szczytu Jesioników - Pradziada jest
idealnym miejscem zimowej i letniej rekreacji. Miejsce
to jest stworzone do uprawiania narciarstwa alpejskiego
i klasycznego, a jednocześnie do letniego aktywnego
wypoczynku na rowerze czy hulajnodze.
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These mountains north of the town of Liberec are
famous for tens of kilometers of bicycle, foot and
cross-country skiing trails. After returning from a hike,
you can relax in one of the pools at Centrum Babylon
water park in the city of Liberec.

Pod nejvyšší horou Jeseníků Pradědem si užijete
spoustu zábavy v létě i zimě. Místo je jako
stvořené pro běžecké a sjezdové lyžování,
ale také letní zábavu na kole či koloběžkách.

ŃSKI •

Masyw górski na północ od Liberca jest znany dzięki
dziesiątkom kilometrów szlaków turystycznych dla
turystyki pieszej i rowerowej oraz szlaków narciarskich.
Po udanej wycieczce można odpocząć w jednym
z basenów w centrum libereckim Babylon.

Karpacz
Přímo pod Sněžkou najdete městečko, kde si
užijete spoustu pohybu v létě i v zimě. Především
při sněhové pokrývce stojí za to vyzkoušet jednu
ze sjezdových nebo běžkařských tras.

Orlické hory a Podorlicko • Góry Orlickie i Podorlicko
• The Orlické Mountains and Podorlicko

•www.jizerky.cz •www.centrumbabylon.cz
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Malá Morávka

No matter if in the town of Špindlerův Mlýn, Pec pod
Sněžkou, or Černá hora, you will always enjoy great
skiing. After you take your skis or snowboard off you
can find your way to one of the many wellness centers.

CIESZY

foto: Ivo Lánský

Pohoří severně od Liberce je proslulé díky
desítkám kilometrů cyklistických, pěších
a běžkařských tras. Po návratu z túry si můžete
odpočinout v jednom z bazénů v libereckém
Centru Babylon.

foto: archív Správa KRNAP

Będąc w Špindlerově Mlýně, Pecu pod Śnieżką lub
na Czarnej Górze, zawsze można liczyć na wspaniałe
białe szaleństwo. Po aktywnym dniu na nartach czy
snowboardzie relaks w jednym z wielu ośrodków wellness
będzie dla Państwa wspaniałą nagrodą.

ŚLĄSK

Jizerské hory • Góry Izerskie • The Jizerské Mountains

13
14
15
16

Ať budete ve Špindlerově Mlýně, Peci pod
Sněžkou nebo na Černé hoře, vždy si užijete skvělé
lyžování. Pokud sundáte lyže nebo snowboard,
oceníte jedno z mnoha wellness zařízení.

ZSKO •

If you don’t quite enjoy ski jumping from the local giant
take-off ramp, visit the Giant Mountains on foot or on
a bicycle. In winter you can put cross-country skis on
and set out for a journey along some of the over
60 miles of marked trails.

•www.krkonose.eu

KÉ SLE

foto: SKI Bižu, s.r.o.

Jeśli skoki narciarskie na mamuciej skoczni nie są
Państwa najsilniejszą stroną, polecamy piesze lub
rowerowe wędrówki po Karkonoszach. Zimą oferujemy
ponad 100 km narciarskich tras rowerowych.

aktivně & odpočinek • aktywny odpoczynek & relaks • activity & relaxation

Krkonoše • Karkonosze • The Giant Mountains

•www.harrachov-info.cz

PRADĚD • PRADZIAD

TĚŠÍNS

1
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3
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aktivně & odpočinek • aktywny odpoczynek & relaks • activity & relaxation

Harrachov
Pokud zrovna nezvládáte skoky na lyžích
z mamutího můstku, vydejte se do Krkonoš pěšky
nebo na kole. V zimě můžete nasadit běžky
a vydat se na více než 100 km běžeckých tras.

EUROREGION
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aktivně & odpočinek • aktywny odpoczynek & relaks • activity & relaxation
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The Czech-Slovak-Polish tripoint is easily reachable from
both Poland and the Czech Republic. At the altitude
of 2,000 ft you will discover beautiful nature and
recreational infrastructure. The border of the three
countries is symbolized by a granite monolith.

69
70
71
72

Lysá hora • Łysa Góra • The Lysá Mountain

Na nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd
se můžete dostat několika trasami pěšky nebo
na kole. Ať tak nebo tak, vždy budete z vrcholu
obdivovat nádherné výhledy na Beskydy
a okolní pohoří.

You can ascend the highest peak of the Moravskoslezské
Beskydy Mountains via multiple routes on foot as well
as on a bicycle. Whichever way you choose, you will be
delighted by sceneries of the Beskydy Mountains
and other surrounding mountain ranges.

Okolice Starych Hamrów oferują wiele przyrodniczych
atrakcji. Dla tych, którzy chcą delektować się prawdziwym
pięknem krajobrazu beskidzkiego, polecamy spacer wzdłuż
akwenu wodnego Šance przez Gruń aż na Biały Krzyż.

There are many natural sights in the vicinity of the town
of Staré Hamry. If you really want to experience
the beauty of the Beskydy Mountains, take the path
along the Šance reservoir, through the village of Gruň,
all the way to the Bílý kříž recreational resort.

By móc podziwiać żubry w Polsce, niekoniecznie trzeba
jechać aż na jej wschodnią granicę. Wystarczy udać
się kilka kilometrów od miasta Pszczyna do rezerwatu
przyrody Żubrowisko, gdzie w puszczy żyje 30 żubrów.

You don’t have to travel to the Poland’s eastern border
to see the European bisons. You can visit a nature
reserve Źubrowisko near the town of Pszczyna
which is a home to up to 30 European bisons.

Staré Hamry

V okolí Starých Hamrů najdete mnoho přírodních
krás. Pokud si chcete vychutnat skutečnou
beskydskou krajinu, vydejte se kolem přehrady
Šance přes Gruň až na Bílý kříž.

•www.beskydy.com

Pszczyna

Za zubry nemusíte v Polsku jezdit až k východním
hranicím. Stačí se vypravit několik kilometrů
od města Pszczyna do přírodní rezervace
Źubrowisko, kde v pralese najdete až 30 zubrů.

•www.pszczyna.info.pl

Hora Żar • Góra Żar • Żar Mountain

Nad údolím řeky Soła se tyčí Żar (761 m). Hora
nepatří v Malých Beskydech k nejvyšším, přesto
nádherná krajina společně s výhledy do okolí
a vodní nádrž na jejím vrcholu nadchnou každého.

•www.beskydy.com

Na najwyższy szczyt Beskidu Śląsko-Morawskiego można
dotrzeć na rowerze lub też na piechotę wybierając jeden
z kilku szlaków turystycznych. Niezależnie od sposobu
zdobycia szczytu, zawsze na turystów czekają przepiękne
widoki na Beskidy i inne okoliczne pasma górskie.

Nad doliną rzeki Soła góruje szczyt Żar (761 m n.p.m.)
Góra ta nie należy do najwyższych szczytów Beskidu
Małego, ale pomimo to niezwykły krajobraz, widoki oraz
zbiornik wodny na jej szczycie potrafi zachwycić każdego.

•www.gorazar.pl

Towering over the valley of the River Soła, is the Żar
Mountain (2,497 ft). Even if it is not one of the highest
peaks of the Beskydy Mountains, a beautiful landscape,
great views, and a lake on its summit makes it greatly
appreciated by its visitors.

výtisk zdarma • egzemplarz bezpłatny • free of charge

Financováno z OPPS Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 v rámci projektu EUREGIO PL-CZ, PL.3.22/3.1.00/11.02546

11 Krkonoše • Karkonosze • The Giant Mountains C-D 3

1

Harrachov C 3

2

Jizerské hory • Góry Izerskie • The Jizerské Mountains C 2-3 12 Świeradów-Zdrój C 2-3

3

Karpacz C 3

13 Krkonoše • Karkonosze • The Giant Mountains C-D 3

4

Szklarska Poręba C 3

5

Sychrov • Palac Sychrov • Sychrov Castle D 2

14 Orlické hory a Podorlicko • Góry Orlickie i Podorlicko
• The Orlické Mountains and Podorlicko E-F 4-5

6

Liberec C-D 2

15 Stołowe hory • Góry Stołowe • The Stołowe Mountains D 4

7

Lubań B 2

8

Jelenia Góra C 3

16 Lázně v euroregionu • Uzdrowiska w euroregionie
• Spas in the Euroregion D-E 4-5

9

Ještěd • Jeszczed • Ještěd Mountain D 2

10 Český ráj • Czeski Raj • The Bohemian Paradise D-E 2

19 Zámek Książ • Zamek Książ • Książ Chateau C 4

26 Zlaté Hory E 6

20 Kłodzko D 5

27 Nyskie a Otmuchowskie jezero • Jezioro Nyskie
i Otmuchowskie • Nyskie and Otmuchowskie Lakes D 5-6

21 Teplicko - Adršpašské skály • Skały Teplickie - Skały
Adrszpaskie • Teplicko - Adršpašské Rocks D 4

1

41 Slezské zemské muzeum v Opavě • Muzeum Ziemi
Śląskiej w Opawie • The Silesian Museum in Opava F 7

22 Ratibořice - Babiččino údolí • Raciborzyce - Dolina Babuni
• Ratibořice and the Babiččino Valley D-E 4

29 Krnov E 6

37 Slezská magistrála • Magistrala śląska
• Silesian Cycling Route E-F 6-7

42 Dolní oblast Vítkovice • Dolny obszar Vitkowic
• The Lower Vítkovice F 7

23 Vodopád Wilczki • Wodospad Wilczki • Wilczki Waterfall E 5

31 Rytířské město Byczyną • Rycerski Gród pod Byczyną
• Gród pod Byczyną Fortress B 7

38 Golf v Kravařích a Šilheřovicích • Golf w Krawarzu oraz
Szylerzowicach • Golf in Kravaře and Šilheřovice F 7

43 Racibórz a Głubczyce • Racibórz oraz Głubczyce
• Racibórz and Głubczyce E 7

32 Opole D 7

39 Vodácká stezka na Odře a Olši • Szlak wodny na rzekach
Olza i Odra • Paddling Route along the Odra
and the Olza Rivers E-F 7-8

44 Wodzisław Śląski F 8

33 Praděd • Pradziad • Praděd Mountain E 6

25 Malá Morávka F 6

18 Králicko E-F 5

35 Hora Sv. Anny • Góra Świętej Anny • Saint Anna Mountain D 7
36 Krasiejów D 7

24 Jeskyně Niedźwiedzia • Jaskinia Niedźwiedzia
• Niedźwiedzia Cave E 5

17 Hlinecko F-G 3-4

40 Gorzyce a Pszów • Gorzyce oraz Pszów
• Gorzyce and Pszów F 8

28 Moszna D 7
30 Bruntál F 6

2

3

46 Arboretum Nový Dvůr • The Nový Dvůr Arboretum F 7

34 Rychlebské hory • Góry Rychlebskie
• The Rychlebské Mountains D-E 5

4

59 Goczałkowické jezero • Jezioro Goczałkowickie
• Goczałkowickie Lake F 8-9

66 Dřevěné kostely v Beskydech • Drewnianie kościoły w Beskidach
• Wooden Churches in the Beskydy Mountains G 7-8

60 Trojmezí • Trójstyk • Tripoint G 8-9

67 Żywiec F-G 9

48 Arboretum Moravské brány v Raciborzi • Arboretum
Bramy Morawskiej w Raciborzu • The Bramy Morawskiej
Arboretum in Raciborz E 7

53 Chotěbuz-Podobora • Kocobędz-Podobora F 8

61 Přehrada Olešná • Zapora wodna Olešná • Olešná Lake G 8

68 Bielsko-Biała F 9

54 Karviná-Fryštát • Karwina-Frysztat F 8

62 Moravskoslezské Beskydy • Beskid Śląsko-Morawski
• The Moravian-Silesian Beskydy Mountains G 7-8

69 Lysá hora • Łysa Góra • The Lysá Mountain G 8

49 Javorový vrch • Jaworowy Wierch • Javorový Hill G 8

56 Jastrzębie-Zdrój F 8

63 Żywieckie jezero • Jezioro Żywieckie • Żywieckie Lake F 9

71 Pszczyna F 9

50 Golf v Těšínském Slezsku • Golf na Śląsku Cieszyńskim
• Golf in the Cieszyn Silesia F-G 8

57 Prales Mionší • Puszcza Mionsz • Mionší Old-Growth Forest G 8

64 Hora Klimczok • Szczyt Klimczok • Klimczok Mountain F 9

72 Hora Żar • Góra Żar • Żar Mountain F 9

58 Meandry řeky Odry • Meandry rzeki Odry
• Meanders of the Odra River F 8

65 Hukvaldy a Kozlovice • Hukvaldy oraz Kozlovice
• Hukvaldy and Kozlovice G 7

55 Cieszyn F 8

51 Lyžování ve Slezských Beskydech • Narciarstwo w Beskidzie
Śląskim • Skiing in the Silesian Beskidy Mountains F-G 8-9

45 Údolí řeky Moravice • Dolina rzeki Morawicy
• The Moravice River Valley F 6-7

5

52 MTB cyklistika ve Slezských Beskydech • MTB turystyka
rowerowa w Beskidzie Śląskim • MTB Cycling
in the Silesian Beskidy Mountains F-G 8-9

47 Přírodní rezervace Łężczok • Rezerwat przyrody Łężczok
• The Łężczok Nature Reserve E 7-8
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