
  

 

VELKÝ OKRUH ČESKO-POLSKÝM POHRANIČÍM 

6 JELENÍ HORA (JELENIA GÓRA) 

Jelení Hora (Jelenia Góra) je prvním vět- 
ším městem za českou hranicí směrem od 
Harrachova. Město v sobě spojuje půvab 
památkového historického městského 
centra, termálních lázní a výletního místa, 
odkud všechny cesty vedou do hor. 
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Vratislav (Wroclaw) – 110 km 

Karkonoska Tourist Information 
plac Ratuszowy 6/7, 58-500 Jelenia Góra 
Tel.: +48 601 507 885 

cz.jeleniagora.pl 

CO MUSÍTE VIDĚT 
Za vidění rozhodně stojí stará městská zá- 
stavba zahrnující Radniční náměstí (Plac 
ratuszowy) a jeho okolí pocházejí z růz- 
ných historických epoch. Nejstarší církevní 
budovou je gotický kostel sv. Erazima 
a Pankráce  1 (Plac Kościelny) ze 14. století 
s kostelní věží vysokou 51 m. Výjimečný je 
i barokní evangelický kostel sv. Kříže 2 , 
jeden ze šesti slezských kostelů milosti. Ka- 
zatelna je vyrobena z jednoho kusu kame- 
ne. Za zmínku stojí i místní korzo na ulici 
Konopnicka a 1. Maja. Na křižovatce těchto 
dvou ulic najdete kapli sv. Anny 3 ve stře- 
dověké fortifikační Wojanowské baště zvané 
Basteja. Město obklopují pozůstatky opev- 
nění z 14.–15. století. Součástí města jsou 
i termální lázně – Lázně Cieplice (→ s. 62). 
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Víte, že…? Ve vile Wiesenstein, 
nedaleké obci Jagniatków, najdete 

muzeum Gerharta Hauptmanna 4 , no- 
sitele Nobelovy ceny za literaturu. 

v 

Krkonošské muzeum v Jelení Hoře 
(Muzeum Karkonoskie) 
Prohlídku v Krkonošském muzeum lze zahájit v interiéru 
krkonošské roubenky s dobovým vybavením z přelomu 
19. a 20. století. Navštívíte i středověký měšťanský domek 
s ukázkou životního stylu místních obyvatel 17. a 18. sto- 
letí. Expozice nabízí také největší sbírku uměleckých 
předmětů ze skla v Polsku. V expozici se také dozvíte zají- 
mavosti o historii města a oblasti Dolního Slezska. Sbírky 
muzea pak ozvláštňuje několik autentických historických 
videonahrávek (např. z období druhé světové války), 
map a reálných příběhů významných obyvatel města. 
Většina expozice je doplněna nahrávkami v češtině nebo 
českými popisky. 

www.muzeumkarkonoskie.pl 
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Karpacz – 18 km od Jelení Hory
Na území dnešního města Karpacz stávala 
ve 12. století osada hledačů zlata. Z obdo-
bí panování pruského panovníka Fridricha 
Viléma IV. pochází největší místní zajíma-
vost – Wang – norský dřevěný kostelík 
pokrytý vikingskými runami (→ s. 53). 

 www.karkonoskietajemnice.pl

www.szklarskaporeba.pl www.muzeumsportu.org

lwowekslaski.pl

www.karpacz.pl

Na jih od města Jelení Hora se můžete vydat do města  Karpacz ,  kde najdete unikátní kostelík a multimediální expozici věnovanou krkonošským tajem-
stvím a  příběhům. Oblíbeným výletním místem je také zřícenina hradu  Chojnik  s  vyhlídkovou věží. Milovníky (nejen) zimních sportů lákají střediska  
Szklarska Poręba a Polana Jakuszycka. 

Karkonoskie Tajemnice 
w Karpaczu
Krkonošská tajemství Vás zavedou do mystic-
kého světa. Postavíte se tváři v tvář Duchu Hor 
a poznáte legendy a příběhy, které se zrodily 
na krkonošském území. Potkáte neobyčej-
ného laboranta, skláře, Valony a  strašidelnou 
Mandragoru. Multimediální a  interaktivní 
podzemní království umožňuje zapojit se do 
života dávných obyvatel Krkonoš.

Muzeum Sportu
i Turystyki w Karpaczu
Prezentuje exponáty a dokumenty týka-
jící se rozvoje sportu, turistiky a ochrany 
přírody v Krkonoších.

Sklářská Poreba (Szklarska Poręba) – 21 km od Jelení Hory
Oblíbené turistické středisko se nachází na pomezí Krkonoš a Jizerských hor ve 
výšce 400–886 m.n.m. Sklářská Poreba je největším a nejstarším střediskem zim-
ních sportů v Dolním Slezsku. Klimatické podmínky jsou zde srovnatelné s Alpa-
mi ve výškách kolem 1 200 m. Centrem sjezdového lyžování je masiv Szrenice, 
na němž se nachází 5 sjezdovek s celkovou délkou cca 20 km a různými stupni 
obtížnosti (z toho 9 km je vybaveno systémem umělého zasněžování). V létě se 
sem můžete vydat na pěší túry do okolních hor.

Severně od města Jelenia 
Góra můžete navštívit 
tajuplný zámek Czocha 
(→ s. 39) nebo historické 
město Lwówek Śląski.

Lvovek Slezský
(Lwówek Śląski)
– 37 km od Jelení Hory
Historické město položené na 
středověké obchodní stezce Via 
Regia s  tradicí vaření místního 
piva již od roku 1209.

 Víte, že…?  Městskou čtvrt Ma-
rysin založili v  roce 1578 čeští pro-
testanti, jejichž řady doplnila další 
vlna nekatolíků po bitvě na Bílé hoře 
v roce 1620.

 TIP!   Za zhlédnutí stojí zdejší stará sklárna z roku 1866, Julie (Piechowice), 
nabízející možnost exkurzí.

Polana Jakuszycka  1 

– 36 km od Jelení Hory
Zdejší vyhlášené běžkařské trasy o celkové délce ko-
lem 100 km uspokojí jak závodníky, tak i  amatérské 
milovníky bílé stopy (nejvýše položené trasy jsou si-
tuovány ve výšce téměř 1000 m). Po skončení zimní 
sezóny slouží tyto trasy cyklistům.

•	 Horolezecké skály
 – Sokoliki  2 
•	 	Národní park Krkonoše
 – Sněžka (Śnieżka)  3 
•	  Vodopády v polských Krkonoších – vodopád 

Kamieńczyka  4  (nejvyšší vodopád v polských Su-
detech), vodopád Szklarki  5 , vodopád Podgórna

www.jakuszyce.info.pl smakidolnegoslaska.pl

Lvovecké Švýcarsko
(Szwajcaria Lwówecka),
Lwówek Śląski
Zajímavé skalní útvary s malebnými labyrinty a skal-
ními věžemi vzniklými působením intenzivního zvě-
trávání, dosahují výšky do 30 metrů.

 TIP!   Gastronomická trasa –
„ Trasa Dolního Slezska“   

ÚNOR–BŘEZEN
Mezinárodní sjezd rohatých saní, 
Jelení Hora
Běh Piastovců, Jakuszyce

ČERVEN
Jelenohorské trhy starožitností 
a zajímavosti
Festival krkonošských chutí
Pevnost chutí – festival historické 
kuchyně na zámku Czocha
Rytířský turnaj o zlatý pás hradu 
Chojnik
Festival chutí, Liczyrzepy

ČERVENEC

Lvovecké achátové léto

ZÁŘÍ

Výstava regionálních produktů 
 „Vyrobeno pod Sněžkou“ v Jelení Hoře

PRAVIDELNÉ AKCE
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