
  

 

1 3 BÍLSKO-BĚLÁ (BIELSKO-BIAŁA) 

VELKÝ OKRUH ČESKO-POLSKÝM POHRANIČÍM PO HRADECH A ZÁMCÍCH 

Město leží na úpatí Slezských a Malých Beskyd. Město vzniklo spojením 
Bílska a Bělé v roce 1951. Souměstí rozděluje řeka Bělá. 1 71 505 

Katowice – 96 km 

Turistické informační centrum Bílsko-Bělá 
Plac Ratuszowy 4, 43-300 Bielsko-Biała 
Tel.: + 48 33 819 00 50 

Víte, že…?  Bielsko-Biala je rodištěm slavného studia kreslených filmů, kde se 
zrodil Bolek a Lolek nebo Rexík. 

E-mail: bielskobiala@slaskie.travel 

www.it.bielsko.pl 

CO MUSÍTE VIDĚT 
Zhruba 20 kilometrů jižně od města Bielsko-Biala 
se můžete pěšky či lanovkou vydat na nejvyšší horu 
Beskyd – Skrzyczne. 

Město na úpatí Beskyd návštěvníkům nabízí historické náměstí s novodobou fontánou, architektonicky roz- 
manitou katedrálu sv. Mikuláše, zámek s historickou expozicí nebo novorenesanční radnici s vyhlídkovou 
věží. V centru města během procházky narazíte na mnoho dalších půvabných zákoutí. 

Szczyrk – 16 km od Bílsko-Bělá TIP! Milovníkům kultury a architektury doporučuje- 
me návštěvu místní galerie, Bator Art Gallery, a dřevě- 
ného kostela sv. Barbory (→ s. 51). 

Ve Slezských Beskydech je oblíbeným rekreačním stře- 
diskem s největším počtem sjezdovek v Polsku, jejichž 
celková délka dosahuje téměř 40 km. V létě pak návštěv- 
níci ocení rozsáhlou síť horských turistických stezek. Východně od Bielsko-Biala leží Živec, staré město 

s bohatými tradicemi, se rozkládá mezi malebnými 
pahorky Beskyd, nad řekou Soła a Živeckým jezerem. 

Živec – 24 km od Bílsko-Bělá 
Prohlídku města můžete zahájit hned od turistického informačního centra, které se nachází v jeho samotném 
srdci, hned vedle Starého a Nového zámku. Starý zámek láká k prohlídce expozice vypovídající o místní histo- 
rii a tradicích. V přilehlém parku pak uvidíte miniatury nejzajímavějších budov postavených dřívějšími majiteli 
Živeckého panství. Poblíž náměstí objevíte překrásnou konkatedrálu Narození Nejsvětější Panny Marie v Živci. 
Z centra města také vede řada turistických stezek, které vás nasměrují až k vrcholkům Živeckých Beskyd. Na 
horu Žar, ideální místo pro wingsuiting a paragliding, se můžete svézt dokonce lanovkou. Skvělé podmínky 
pro milovníky vodních sportů zase nabízí Živecké jezero. 

Muzeum Slezského tisku, Pszczyna – 21 km od Bílsko-Bělá 
Jediné muzeum tisku (novin) a tiskařství v Polsku. Muzejní expozice představuje dějiny slezského tisku od jeho počátku, až do roku 

939. Jako jediné v zemi shromažďuje muzeum časopisy, historické stroje a tiskařská zařízení. Uvnitř je také jizba Telemannova – sál 1 
hudby a poezie, kde jsou kromě kolekce z osmnáctého století prezentovány sbírky starých instrumentů. Je to v Polsku jediné muzeum 
tisku (novin) a tiskařství. Zahrnuje prezentaci slezského tisku v historickém průřezu, a také staré tiskařské a knihařské stroje. 
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