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Výlet začínáme v Jelení Hoře – Cieplicích na 
rozcestí u zastávky MZK „Pod Koroną”. Příjezd z 
centra autobusy č.: 4, 6, 9, 14, 17, 26. Když míjíme 
Piastowské Náměstí (Plac Piastowski), na pravé 
straně vidíme budovu Polské Pošty (Poczta Polska), a 
o kousek dál Evangelický kostel augsburského vyznání. 
Při vstupu na promenádu Piastowského náměstí můžeme 
na levé straně obdivovat okázalý Schaffgotschův Palác (Pałac 
Schaffgotschów). Pak vcházíme na území Lážeňského Parku 
(Park Zdrojowy), kde se nachází Lázeňské Divadlo (Teatr Zdrojowy) a 
lázeňská kavárna - bývalá Galerie. Když půjdeme rovně, dostaneme se 
do Norského Parku (Park Norweski) s Norským Pavilonem (Pawilon
Norweski). Vracíme se ulicí Cervi směrem k Hotelu Cieplice, bývalému 
klášternímu středisku s Virtuálním Barokním Muzeem Fresk a kostelem 
Sv Jana Křtitele (Kościoł p.w. św. Jana Chrzciciela). Dále jdeme podél 
Piastovského Náměstí (Plac Piastowski) k výchozímu bodu. Stojí také 
za to využit širokou nabídku čerstvě otevřených Termálních Lázní 
(Termy Cieplickie - informace na stránkách www.termycieplickie.pl).

Schaffgotschův Palác 

2.  Jelení Hora - Cieplice

Termální Lázně 

Na stezce:
 » Piastowské Náměstí 

 » Evangelický kostel 
augsburského vyznání

 » Schaffgotschův Palác 

 » Galerie a Lázeňské 
Divadlo 

 » Norský Pavilon 

 » Norský Park 

 » Bývalý cisterciácký areál s 
Přírodovědným Muzeem 
a Kostelem svatého Jana 
Křtitele

 » Dlouhý Dům 

 » Termální lázně Cieplickie a 
horké termální vody

 » Večerní představení 
multimediální kašny a 
zajímavé iluminace v 
Norském Parku 

Výlet začneme u Městské Bašty (Baszta Grodzka), pak
vyrazíme směrem k Radničnímu Náměstí (Plac 
Ratuszowy), zde můžeme vidět kašnu s postavou Neptuna, 
Městskou Radnici (Ratusz Miejski) a „Sedm domů” 
(Siedem domów). Z Radničního Náměstí vyjdeme do ulice 

Marie Konopnické a po několika metrech zahneme do ulice 
Boczné, kde najdeme nejstarší jelenohorský chrám - Baziliku 

Minor sv. Erasma a Pankráce. Do ulice Marie Konopnické se 
můžeme vrátit ulicí Bocznou nebo úzkým, nízkým podchodem 

pod farní budovou. Pokud si vybereme druhou variantu, vyjdeme 
přesně naproti Wojanowské Brány (Brama Wojanowska) a Kaple 
Svaté Anny (Kaplica Świętej Anny). Když projdeme Wojanowskou 
Branou a vydáme se dál ulicí 1. května (1-go Maja), budeme moct 
obdivovat činžovní domy, jejichž velmi zajímavé a bohaté fasády 
pochází z XIX. a XX. století. Na některých činžovních domech se 
zachovaly pozůstatky trolejového vedení v podobě rozet. Po několika 
minutách chůze objevíme kostel sv. Petra a Pavla (św. Piotra i Pawła), 
nyní pravoslavný kostel. Když půjdeme dál ulicí 1. května (1-go 
Maja) doleva, vstoupíme do areálu kostela Povýšení Svatého Kříže 
(p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego), a v jeho okolí budeme moct 
obdivovat obnovené barokní náhrobní kaple. Na konec procházky 
budeme moct využit širokou nabídku restaurací a hospod, které se 
nachází podél výletní stezky.

1. Jelení Hora – Historické jádro

Bazilika Minor sv. Erazma 
a Pankráce 

Radnice

vzdálenost 1.10km             délka 30 min              náročnost lehká              kalorie 60-100kcal

Ulice 1. května 
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Lázeňský pavilon „Edward” 
v Lázeňském Parku

vzdálenost 4km               délka 60min                              náročnost lehká                kalorie 120-180kcal--

Na stezce:
 » Městská Bašta

 » Radnice

 » Činžovní domy na Náměstí

 » Neptun - Kašna

 » Tramvaj

 » Bazilika Minor svatých 

Erasma a Pankráce

 » Věž a Wojanowská Brána

 » Kaple sv. Anny 

 » Polská Pošta

 » Ulice 1. května

 » Kostel svatých Petra a Pavla

 » Kostel povýšení Svatého 

Kříže

 » Areál barokních náhrobních 

kaplí u Kostela Povýšení 

Svatého Kříže

Jelenohorské náměsti

Piastowské Náměstí 

Norský Park 

Wojanowská Brána 
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Do Jagniątkowa se dostaneme autobusem MZK 
č.15 z nádraží PKP Jelení Hora. Vystoupíme na
poslední zastávce a začneme procházku u Městského 
Muzea „Hauptmannův Dům” („Dom Gerharta 
Hauptmanna”). Od parkoviště pod Muzeem sestupujeme 
dolů modrou stezkou a cestou míjíme malý kostelík. Jdeme
hlavní cestou podél řeky a pak po vstupu na zelenou stezku
jdeme po ní až ke stezce Kunegundy, která nas zavede Pekelným 
Údolím (Piekielną Doliną) na Żarské Sedlo (Przełęcz Żarska 574 m 
n.p.m.). Na Hrad Chojnik nás odtud zavedou příkré skalní schody 
(žlutá stezka). Když zamíříme k branám areálu Krkonošského 
Národního Parku dostaneme se na ulici Tytusa Chałubińského a hned 
potom zahneme doprava do ulice Zamkowe. Výlet končíme v Jelení 
Hoře Sobieszowě – v Transhraničním Středisku Aktivní Turistiky 
(Transgraniczne Centrum Turystyki Aktywnej), které je zaměřené
 na venkovní sporty. Odtud půjdme ulicí Bronisława Czecha do 
Sobieszowa, kde se nachází komunikační uzel.

Chojnik - nádvoříHrad Chojnik 

Na stezce:
 » Městské Muzeum

 » Kostel Božího 
milosrdenství v 
Jagniątkowě

 » Żarské Sedlo 

 » Hrad Chojnik

 » Transhraniční Středisko 
Aktivní Turistiky 

Výlet začínáme v Jelení Hora – Cieplice od rozcestí u zastávky 
MZK „Pod Koroną”. Dojezd z centra autobusy č.: 4, 6, 9, 14, 17, 
26. Odtud nás modrá stezka zavede čtvrtí rodinných domů a dál 

polní cestou podhůřím Chmielniku a Czubeku do Marczyc. Když 
půjdeme podél budov v Marczycích, odbočíme ze stezky na polní 

cestu, která začne stoupat na horu Grodna (506 m nad mořem).
Na vrcholu hory se nachází malebná zřícenina hradu knížete Jindřicha. 

Potom vyrazíme na žlutou stezku, abychom se po cca 30 minutách dostali 
do Staniszowa. Po daších několika minutách chůze touto stezkou se 
dostaneme na horu Witosza (484 m n.p.m.). Jdeme ještě chvíli žlutou 
stezkou, odbočíme na zelenou. Po cca půlhodinové chůzi polní cestou přes 
Górę Krzyżowou nás stezka zavede přímo do Tyrolského Domu („Dom 
Tyrolski”). Když půjdeme dolů ulicí Staromiejskou, ocitneme se v parku, 
ve kterém se nachází základní škola v bývalém Královském Zámku (Pałac 
Królewski), který byl navržen Carlem Schinklem, autorem zámku v Kórniku 
nebo Kamieńcu Ząbkowickim. Poté co projdeme parkem, zamíříme doleva 
směrem k nádraží PKP Mysłakowice, odkud se můžeme dostat autobusem 
MZK č. 3, nebo jedním z četných autobusů PKS do města Jelení Hora.

3.  Jelení Hora – Staniszów –
Witosza – Krzyżowa Góra –
Mysłakowice

Smírčí kříže 
  v Mysłakowicach

Hora Witosza

Na stezce:
 » Hory Chmielnik a Czubek

 » Hora Grodna 

 » Skalna Komora, Ucho-
Igielne, Pustelnia - 3 
jeskyně

 » Hora Witosza

 » Hora Krzyżna

 » Tyrolský Dům 

 » Královský Zámek 

 » Kostel v Mysłakowicach

Tyrolský Dům  
      v Mysłakowicach

Balaton 
    Vyhlídkový bod
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vzdálenost 12km              délka 3-3.5h                          náročnost průměrná                 kalorie 380-450kcal vzdálenost 7.5km              délka 2h                           náročnost průměrná                    kalorie 250-300kcal- -

Interiér městského muzea 
„Dům Gerharte Hauptmanna”

Transhraniční Středisko
 Aktivní Turistiky 

4.  Hauptmannův Dům – 
Żarské Sedlo – Hrad Chojnik –
Jelení Hora Sobieszów

Jagniątków z ptačí perspektivy

Zříceniny hradu knížete Jindřicha

Městské Muzeum 
„Hauptmannův Dům” 
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Z nádraží PKP v Jelení Hoře jedeme vlakem do stanice 
Janowice Wielkie. Tam začneme túru zelenou stezkou 
vedoucí ke hradu Bolczów, potom sestoupíme ke žluté 
stezce přes Krowiarki a dojdeme k modrým značkám, 
které nás zavedou do Starościańskie Skały (Lwia Góra - Lví 
Hora). Pokračujeme modrou stezkou dolů ke Karpnickému 
Sedlu (Przełęcz Karpnicka) a dál k horské chatě PTTK 
Szwajcarka. Když vystoupíme z horské chaty, vydáme se černou 
stezkou na Krzyżnou Góru. Po krátkém odpočinku sestoupíme 
k Husitským Skálam (Husyckie Skały). Cestou můžeme obdivovat 
krásnou krajinu a potom přes Przełączku vyjít červenou stezkou na Sokolik 
Duży. Vracíme se z Przełączky zelenou stezkou doprava k Bobrowu 
a dál směrem k Wojanovu asfaltovou cestou. Cestou můžeme vidět 
hrad Bobrów a hrad Wojanów. Túru končíme u zámku Łomnica, zde ve 
vzdálenosti 200 m se nachází konečná stanice MZK, odtud autobusy MZK 
č. 3, 11, 20, 33 se vracíme do Jelení Hory.

Na stezce:
 » Hrad  Bolczów

 » Starościańskie Skály (Lví 
Hora)

 » Horská chata  PTTK 
Szwajcarka

 » Krzyżna Hora

 » Husitské Skály 

 » Sokolik Duży

 » Zámek v Bobrowě

 » Zámek ve Wojanowě

 » Zámek v Łomnici

Výlet začneme u Městské Bašty (Baszta Grodzka) v Jelení
Hoře, odtud se můžeme vydat pěšky směrem k Jeżowu
Sudeckemu nebo využit služeb MZK a ze zástavky

Podwale linkou č. 1 jet na zastávku Jeżów Sudecki -
Górna. Asfaltovou cestou vyrážíme na Górę Szybowcowou,

kde se nachází Aeroklub Jeleniogórski. Z Góry Szybowcowa
můžeme obdivovat výhled do Jelenohorského údolí a Krkonoš.

Po kratkém odpočinku sestupujeme polní cestou směrem k Jelení 
Hoře – Zabobrze a nově postavené Galerii Sudecké. Stezkou pro 
pěší a cyklisty vyrazíme k Maciejowé, na levé straně míjíme Kříž 
Tisíciletí (Krzyż Milenijny). Po asi jednom kilometru chůze zahneme 
doprava do ulice Wiejské, jdeme až k ulici Lubomira Różyckiego, zde 
půjdeme doleva přes most na řece Bóbr. Hned za mostem vejdeme 
na stezku pro pěší a cyklisty podél kanálu Młynówka. Vycházíme pod 
železničním mostem u Dělnické Čtvrti (Osiedle Robotnicze). Míříme 
nahoru ulicí Wilhelma Kubsza ke Kostelu Povýšení Svatého Kříže 
(p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego), a odtamtud ulicí 1. května (1-go 
Maja) a ulicí  Marii Konopnickiej k Městské Baště (Baszta Grodzka). 
Cestou uvidíme kostel svatých Petra a Pavla (Cerkiew Świętych Piotra i 
Pawła), kapli sv. Anny, Wojanovskou bránu a věž, Baziliku Minor svatých 
Erasma a Pankráce a jelenohorské náměstí s radnici.

5.  Jelení Hora – Jeżów Sudecki –
Jelení Hora

6

vzdálenost 16.5km               délka  4-5h                         náročnost těžké              kalorie 600-700kcal

vzdálenost 16.5km              délka 4-5h                          náročnost průměrná                  kalorie 500-650kcal

-

-

6.  Jelení Hora – Janowice Wielkie –
Przełęcz Karpnicka – Bobrów –
Wojanów – Łomnica - Jelení Hora

Zámek ve WojanowěTrasa v lese 

   Výstup do PTTK 
          Szwajcarka

Zámek Łomnica

Na stezce:
 » Góra Szybowcowa

 » Kříž Tisíciletí 

 » Kanál Młynówka

 » Městská Bašta 

 » Radnice

 » Činžovní domy na Náměstí

 » Neptun - Kašna

 » Tramvaj

 » Bazilika Minor svatých 
Erasma a Pankráce 

 » Bašta a Brána Wojanowska

 » Kaple sv. Anny

 » Polská Pošta 

 » ulice 1-go Maja

 » Kostel sv.  Piotra i Pawła

 » Kostel p.w. Podwyższenia 

Krzyża Świętego

Jelenohorské letiště

Jelení Hora - výhled
z Góry Szybowcowé

Panoráma jelenohorského sedla

Vyhlídkový bod Sokolik
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Do Maciejowej se dostaneme autobusem MZK č.
2 ze zastávky Podwale. Vystoupíme poblíž
obchodního centra Biedronka. Odtud se vydáme
směrem na jih k lesnatému kopci, kde se v minulosti 
nacházel park. Je to málo známý, ale velmi zajímavý, 
starý typ parku, který obklopuje již neexistující zámek.
Park je velký 6,65 ha a nachází se napravo od okresní 
silnice do Wojanowa. Můžeme v něm najít rozhlednu
z přelomu XIX a XX století. (s nefunkčním schodištěm, proto
bez možnosti obdivování výhledu) a zchátralé mauzoleum.
Po výstupu z lesa pokračujeme stezkou západním směrem, až ke 
křižovatce se zelenou turistickou stezkou. Na tomto místě si můžeme 
vybrat dvě varianty túry. 1 varianta – zamíříme zelenou stezkou severně 
a vystoupíme na kopec Koziniec, na kterém v minulosti stál malý hrad, 
dobytý Husity. Nahoře jsou vidět zbytky zřícenin. Výstup a sestup z 
Kozińce je velmi příkrý. 2 varianta – půjdeme stezkou jižně směrem 
k Dąbrowici. Zde vidíme Svatyni w Dąbrowicy, nádherné panorama 
Krkonošů a velkou vodní nádrž, zbytek staré štěrkovny ve Wojanowě. 
Ze Svatyně můžeme projít  směrem ke štěrkovně, podél železničního 
přejezdu. Na poslední etapě túry se vydáme do Łomnice, kde cestou 
můžeme obdivovat Zámek Wojanów a Zámek Łomnica, odtud 
autobusem MZK (3, 11, 20, 33) můžeme se vrátit do Jelení Góry.

8.  Maciejowa – Łomnica –
Wojanów

Na stezce:
 » Hradní Věž v Maciejové

 » Svatyně v Dąbrowicy

 » Zámek v Bobrowě

 » Zámek ve Wojanowě

 » Zámek v Łomnici

Výlet začneme v centru města Jelení Hora. Ze zastávky 
Podwale linkou č. 11 pojedeme do Goduszyna, odtud 
vejdeme na území Borowého Jaru, který začíná od silnice 
č. 3 u parkoviště a konečné autobusové zastávky MZK č. 

11. Trasa vede severně, jižním svahem Hory Siodło. Potom 
obejdeme horu od severozápadu a dojdeme na rozcestí,

kde si můžeme vybrat dvě varianty túry: zelenou stezkou
a dál stejnou trasou do Perly Západu (Perła Zachodu) a Siedlęcina 

nebo vrcholem Hory Siodło a vedle skály Urania, na níž jsou vidět 
zříceniny svatyně Apolla a  Apollovo náměstí směrem k městu Jelení 
Hora. Na stezce je hodně alternativních tras. Mezi jednu z nich se řadí 
přechod polní stezkou od strany Łapiguzu severovýchodně, rekreační 
cestou, a pak severním svahem Hory Siodło směrem k zelené stezce
nebo městu Jelení Hora. Každá varianta stezky na území Borowého 
Jaru vede stezkami historického Helikonu.

7.  Goduszyn - Perła Zachodu

Na stezce:
 » Horská chata  PTTK Perla 

Západu 
 » Rozhledna na vrcholu 

kopce Wzgórze 
Krzywoustego „Grzybek” 
(Houbička)

 » Hora Godzisz
 » Borowy Jar
 » Hora Siodło
 » Zříceniny Apollovy svatyně

 » Apollovo náměstí 
„Jelen ze spánku...”Elektrárna - 

     Jezero Modre

8

vzdálenost 10km               délka  2.5h                         náročnost průměrná                  kalorie 330kcal

vzdálenost 5.20km            délka  1.5h                         náročnost lehká            kalorie 200kcal

-

-

Jezero Modre

Rozhledna „Grzybek”

Horská chata PTTK 
      Perla Západu

Vodní nádrž tzv. „Štrekovna” 
ve Wojanowě

Zámek Wojanów

Věž z devatenáctého 
                     století

Panoráma Janovického RudohoříChráněná krajinná oblast Údolí Bobru
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Túru začneme na nádraží PKP, vyrazíme směrem k Zámku
Paulinum ulicí Wojska Polskiego, z které odbočíme doleva do 
ulice Zygmunta Nowowiejského (na úrovni Ekonomické
Univerzity). Dál zamíříme východně k Zámku Paulinum. 
Mineme bývalý jezuitský statek a dorazíme k obchvatu, 
který vede směrem k městu Karpacz. Když přejdeme obchvat, 
vstoupíme na první lesní stezku, která nás povede podél Zámecké Hory 
(Zamkowa Góra). Zde na jejím vrcholu se nachází zbytky staré horské chaty 
„Grünbuschbaude”. Za Zámeckou Horou zahneme doleva, mineme železniční přejezd 
a dojdeme k velkému lesnímu rozcestí. Zahneme doprava a půjdeme východně. Cesta nás zavede do
Łomnice, kde si prohlédneme Zámek Łomnica, odtud se pak vydáme k blízkému Zámku ve Wojanowě. Po
krátkém odpočinku vyrazíme směrem k Bobrowé, do posledního zámku na naši stezce. Do města Jelení 
Hora se můžeme vratit autobusem MZK č. 11 nebo busy, které jezdí z Janowic Wielkich.

10.  Zámeckou stezkou – Jelení Hora,
zámek Paulinum, zámek Łomnica, 
zámek Wojanów, zámek Bobrów

Na stezce:
 » Zámek v Bobrowie

 » Zámek ve Wojanowě

 » Zámek v Łomnicy

 » Zámek Paulinum v Jelení 
Hoře

Z Jelení Hora - Zabobrza vyrážíme cyklistickou stezkou
směrem k Maciejowe. Když přejdeme říčku Złotucha, odbočíme 

doleva stezkou, která nás podél lesa zavede do místa, na němž v 
minulosti stala pevnost. Zde najdeme kamennou desku s nápisem

Grodzisko IX - V věk před naším letopočtem. Do současné doby se 
zachovaly stopy náspů tohoto hradiska, ve kterém bydleli slovanští vladykové. 

Nad řekou Złotuchou se v minulosti nacházely doly, ve kterých se těžilo zlato. Za hradiskem půjdeme 
stezkou podél lesa a dorazíme na polní cestu, na které po chvíli zahneme doleva a zase podél lesa 
dojdeme na místo, kde je vidět zámek v Dziwiszowě. Budova patří v současnosti soukromému majiteli, 
můžeme si ji tedy prohlédnout jen zvenku. Za zámkem zahneme doleva a stezkou dojdeme k místům, která 
dobře znají obyvatele Zabobrza, k hrázi. Odtud se můžeme vrátit kolem Kříže Tisíciletí (Krzyż Milenijny) do 
Jelení Hory.

9.  Jelení Hora – Jelení Hora přes
hradisko, zámek Dziwiszów, hraze

Na stezce:
 » Kamenná deska 

Hradisko

 » Zámek v Dziwiszowě

 » Hraz 

 » Kříž Tisíciletí 

Kamen HradiskoZámek v Dziwiszowie 

10
Zámek Paulinum

vzdálenost 6km             délka  1.5h                           náročnost lehká               kalorie 200kcalvzdálenost 9km             délka  2h10m                        náročnost lehká             kalorie 250-300kcal- -

Zámek Łomnica

Kříž Tisíciletí 

Zámek Wojanów
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Mapa stezek pro cyklisty a pěší (nordic walking)

13

Karkonoski Punkt
Informacji Turystycznej

+48 519 509 343

it-jeleniagora@dot.org.pl

www.jeleniagora.pl 

Legenda:

Stezky nordic walking

Stezky pro cyklisty

IT- www.jeleniagora.pl 

i
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Výlet začneme na jednom z nejcharakterističtějších
míst v Jelení Hoře, které se nachází v samém srdci 
Jelení Hory. Jedná se samozřejmě o Městskou 
Věž, památku z patnáctého století – jednu z 36 
bašt, které měly zpevňovat městské hradby. Vydáme 
se dolů ulicí Obrońców Pokoju a podél autobusového 
nádraží PKS dojedeme do třídy Jana Pawła II, zahneme 
doleva a dostaneme se k tunelu, kterým projedeme na druhou 
stranu. Zamíříme na značkovanou cestu pro pěší a cyklisty směrem 
k rozhledně na vrcholu Wzgórza Krzywoustego, populárního „Grzybka” 
(Houbička). Po chvíli dojedeme k růžovému mostku, za kterým zahneme vpravo a zůstaneme na stezce 
zvané „Trakt rowerowo-pieszy Mariana Południkiewicza”. Tato stezka nás povede Krajinářským Parkem 
Údolí Bobru (Park Krajobrazowy Doliny Bobru). Vpravo uvidíme krásné říční nivy, a vlevo - „Grzybka”, 
který si můžeme prohlédnout v jarním a letním období zdarma a z něhož můžeme obdivovat krásný 
výhled na město. Na konci trasy se nachází Horská Chata PTTK Perla Západu (Perła Zachodu), kde nás 
čeká malebná terasa s krásným výhledem na jezero Modre. Když půjdeme dál touto stezkou a sejdeme 
úzkou cestou dolů, u mostu vlevo spatříme Rytířskou Věž (Wieża Rycerska) v Siedlęcině. Do Jelení
Hory se vracíme ulicí Topolowou, Leśnou a Grunwaldzkou (asfaltové cesty). 
Pokud máme se sebou dětí je bezpečnější vrátit se stejnou cestou, kterou 
jsme k Perle Západu přijeli (nebo štěrkovými lesními úseky přes kopce 
Gapy).

vzdálenost 12km             délka 1-1.5h                        nahoru 200m           kalorie 300-400kcal

Vodní valy na řece 
Bóbr

2.  Perla Západu 

Městská Bašta

Rytířská Věž 

Na stezce:
 » Městská Bašta

 » Hradby
 » Rozhledna na vrcholu 

Wzgórza Krzywoustego 
„Grzybek”

 » Horská Chata PTTK Perła 
Zachodu

 » Jezero Modre

 » Rytířská Věž 

 » Kopec Gapy

Výlet začneme na parkovišti u nádraží PKP. 
Jedeme ulicí Krakowskou směrem k jižnímu 
obchvatu (třída Solidarności), kde před kopcem 
zahneme doprava a dojedeme do zámku 

Paulinum (pałac Paulinum). Po chvíli odpočinku 
sjedeme dolů k ulici Nowowiejské. Zahneme do ulice 

Leopolda Staffa, která nás zavede k Hotelu Mercure 
a bazénovému centru. Když mineme hotel jdeme rovně 

až k parkovému areálu na Kościuszkově Kopci (Wzgórze 
Kościuszki). Zde se nachází obnovená naučná stezka a také četné 

další atrakce - geologický průřez, venkovní posilovna nebo krásně 
obnovený rybník. Dál jedeme ulicí Józefa Chełmońskiego dolů, kde 
cestou stojí za to navštívit Krkonošské Muzeum (Muzeum Karkonoskie). 
Potom na konci Muzejní ulice (Muzealna) uvidíme krásnou budovu 
Divadla Cypriana Kamila Norwida. Ulicí Sudecka jedeme směrem
k Radničnímu Náměstí, ke kterému se dostaneme po několika 
minutách. Z Radnice ulicí Marii Konopnické zamíříme dlažděnou cestou 
k nádraží PKP, cestou mineme četné turistické atrakce a památky.

1. Jelení Hora Centrum

vzdálenost 8.5km             délka 1h                         nahoru 150m             kalorie 300kcal

Činžovní domy na NáměstíSocha koloucha 
           v ulici 1. Maja

14

„Rondo im. Stanisława Barei”

 » Zámek Paulinum

 » Divadlo  im. C.K.Norwida

 » Krkonošské Muzeum

 » Radnice

 » Činžovní domy na Náměstí

 » Neptun - Kašna

 » Tramvaj

 » Bazylika Mniejsza świętych 
Erazma i Pankracego

 » Bašta a Brána Wojanowská

 » Kaple sv. Anny

 » Polská Pošta

 » ulice 1. máje

 » Cerkiew świętych Piotra 
i Pawła

 » Kościół p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego

 » Seskupení barokních 
nahrobních kapli v Kościele 
p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego

Na stezce:

Start závodu
Tour de Pologne

Divadlo im. C.K.Norwida

Radniční Náměstí
Horská chata PTTK Perla Západu 
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Výlet začneme u nádraží PKP v Jelení Hoře a pojedeme doleva 
ulicí Krakowskou. Přejedeme jižní obchvat  a dostaneme se 
ke křižovatce se železničním přejezdem, který projedeme 
a pak zahneme doprava. Vlevo uvidíme letiště Aeroklubu 
Jelenohorského. Dopravní značky nás zavedou do města 
Dąbrowica. Za mostem zahneme doleva a vyjedeme do kopce 
do zámku v Dąbrowicy, který se nyní opravuje a není zpřístupněn 
veřejnosti. Na křižovatce se vydáme doprava dolů, přejedeme koleje
a zahneme doleva. Mineme nádrž s pitnou vodou, která je pro místní 
oblíbeným místem rekreace. Dojíždíme do Wojanowa. Z dálky
je vidět areál zámku Wojanów. Zde si můžeme udělat krátkou pauzu a pak
se vydat směrem k dalšímu Zámku v Bobrowě, kam se dostaneme po dřevěném 
můstku přes řeku Bobr. V Bobrowě zamíříme lesem a polní cestou do Karpnik. Když dojedeme k asfaltové 
cestě zahneme doprava a dál podle silničních značek směrem na Bukowiec přes vesnici Krogulec.  V Bukowcu 
hned před Kostelem sv. Martina vjíždíme na polní cestu a blížíme se k zříceninám hradu Kesselburg na Górze 
Zamkowej. Rozhledna nás dole přivítá točitým schodištěm, a nahoře nás odmění krásným výhledem na 
panorama Krkonoš, Janovického Rudohoří (Rudawy Janowickie) nebo na okolní rybníky a také na zříceniny 
opatství (Ruiny Opactwa). Když pojedeme dolů směrem k Bukowcu, uvidíme cestou Zahradnický Domek a 
Čajovnu. Pak zamíříme ulicí Robotniczou směrem k rybníkům a zříceninám opatství (Ruiny Opactwa).
Když pojedeme dál podél hranice lesa, u řeky dojedeme k červené stezce GSS a vjedeme přes most do
Mysłakowic. Odtud pojedeme rovně a dostaneme se ke kostelu v Mysłakowicích a Královskému zámku (Pałac 
Królewski). Současně je tam základní škola a gymnázium. Za Kostelem začíná stezka pro pěší a cyklisty, která 
nás zavede ulicí Sudeckou do Jelení Hory. Mineme Hotel Mercure a zahneme před bazenem doprava do ulice 
Leopolda Staffa, a pak do ulice Zygmunta Nowowiejského doleva a dolů do ulice Wojska Polskiego. Odtud 
dojedeme k nádraží PKP během několika minut.

4.  Zámky a zříceniny hradu Kesselburg

Startovací bod výletu je budova nádraží PKP v ulici 
Dworcowe v Jelení Hoře - Cieplicach. Z nádraží pojedeme 
doleva a na křižovatce zahneme doprava do ulice 
Jagiellońské. Po několika minutách projedeme mostem 

v ulicí Piotra Ściegiennego. Před našima očima se objeví 
krásná architektura Cieplic. Dojedeme k Piastowskému 

Náměstí (Plac Piastowski), kde mineme budovy Lázní, Klašterní 
Areál Cisterciáckého Řádu (Kompleks Klasztorny Zakonu Cystersów) 

a Schaffgotschův Zámek (Pałac Schaffgotschów), na němž spatříme 
bohatou výzdobu. Mezi nejpatrnější patří dvě polokruhové portiky s 
bohatě tesanými erby pánů zámku. Na náměstí můžeme využít bohatou 
nabídku hospod a restaurací. Když dojedeme ke Evangelickému kostelu 
augsburského vyznání (Kościół Ewangelicko-Augsburski), zahneme 
doprava a dostaneme se do malebného okolí Lázeňského Parku (Park 
Zdrojowy). Musíme dávat pozor, protože mimo tuto trasu se nesmí jezdit 
na kole na území celého parku. Na jeho konci můžeme využit nově 
otevřenou atrakci – Termální Lázně Cieplickie (Termy Cieplickie). Dále 
přejedeme ulicí Cervi a vjedeme do Norského Parku (Park Norweski). V 
tomto Parku je večer v provozu multimediální kašna a krásné nasvícení
architektonických prvků. Mostkem podél zahrádkářské kolonie se 
vracíme do ulice Cervi, mineme Lázně Agat (Sanatorium Agat) a 
zamíříme ke kostelu Jana Křtitele. U kostela zahneme doprava  
a Piastovským Náměstím směrem k Evangelickému kosteli 
augsburkského vyznání, za kterým zahneme doleva do Náměstí 
Kombatantů a mostkem a pak tržištěm a ulicí Wodnou se vracíme do 
ulice Jagiellońské a Dworcowé.

3.  Cieplice

Historické fresky

vzdálenost 5km               délka 1h                          nahoru 80m              kalorie 300kcal16 vzdálenost 31km             délka  2.5-3h                       nahoru 350m            kalorie 900-1100kcal

Na stezce:
 » Letiště Aeroklubu

 » Jelenohorského

 » Zámek v Dąbrowicy

 » Svatyně v Bukowcu

 » Zříceniny Hradu 
Kesselburg

 » Zříceniny Opactví

 » Dům Zahradníka

 » Čajovna

Bývalý královský 
zámek - Mysłakowice

 » Piastowské Náměstí 

 » Evangelický kostel 
augsburského vyznání

 » Schaffgotschův Zámek

 » Galerie a Lážeňské Divadlo

 » Norský Pavilon 

 » Norský Park 

 » Bývalý cisterciácký areál s 
Přírodovědeckým Muzeum a 
Kostelem sv. Jana Křtitele

 » Dlouhý Dům 

 » Cieplické termální lázně a 
horké termální vody

 » Večerní představení 
multimediální kašny a 
zajímavé iluminace v 
Norském Parku

Na stezce:

Venkovní koncertní 
sál v Lázeňském Parku

Areál zámku a parku 
ve Wojanowě

Schaffgotschův Zámek 
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Vyrážíme z nádraží PKP v Cieplicích, jedeme
směrem k Sobieszowu ulicí Sobieszowskou
a potom Cieplickou. Cestou spatříme
zříceniny středověkého hradu Chojnik (zamek 
Chojnik). Výjezd do Jagniątkowa začneme ulicí 
Karkonoskou. V nejvyšším bodě Jagniątkowa se
v malebném prostředí nachází Městské Muzeum 
„Hauptmannův Dům” („Dom Gerharta Hauptmanna”) s 
parkovým areálem. Když pojedeme dál, stojí za to zastavit 
se u rybníků v Michałowicích, protože je odtud krásný výhled na 
Sněžné Jámy (Śnieżne Kotły) v západní části Krkonošů (Slezký Hřbet).
Když sjedeme dolů, můžeme se podívat do světa dobré nálady – fenomenálního! Našeho divadla (Teatr 
Nasz). Když sjedeme z Michałowic, projedeme skalním tunelem a vjedeme do Piechowic, které jsou známé 
svou výrobou krišt’álů. Do výchozího bodu se vrátíme, když pojedeme směrem k Sobieszowu nejprve ulicí 
Michała Żymierskiego, Eugeniusza Romera, Cieplicką, Sobieszowską a pak Dworcowou.

6.  Jelení Hora- a Michałowice

Na stezce:
 » Rybníky Michałowice

 » Městské Muzeum 
„Hauptmannův Dům” 

 » Hrad Chojnik 

 » Transhraniční Středisko 
Aktivní Turistiky

 » Kostel Božího 
Milosrdenství v 
Jagniátkowě 

 » Sklářská Hut’ Piechowice

Vyrážíme z okolí Radničního Náměstí (Plac Ratuszowy) 
ulicí Grunwaldzkou, dojedeme k Jeżowu Sudeckému, kde

nás čeká krátké stoupání do Płoszczynki, a hned potom 
rychlý sjezd do Czernicy. V Czernicy dojedeme na hlavní

křižovatku a za mostem zahneme doleva. Po ujetí několika 
kilometrů dojedeme do vesnice Nielestno. Zde zahneme

doleva a pojedeme do Pilchowic, cestou projedeme vedle vodních 
kanálů a pod železničním mostem. V Pilchowicích podle značek
zamíříme k jedné z největších vodních přehrad v Polsku. Tato přehrada
v roce 2012 oslavila sté výročí svého vzniku. Abychom se k ní dostali,
musíme nejprve udělat dost těžký výjezd. Potom co krátce odpočineme
a přečteme si dějiny přehrady, projedeme okolo staré nádražní budovy
a novou úzkou cestou dojedeme do Strzyżowca. Odtud nás cesta
zavede do Siedlęcina. Zde si prohlédneme historickou Knížecí Věž 
(Wieża Książęca). Projedeme mostem na řece Bobr a zahneme doleva.
Dojedeme do Jezera Modre a Horské chaty PTTK Perla Západu (Perła 
Zachodu). Dál stezkou pro pěší a cyklisty im. Mariana Południkiewicza 
se vracíme do centra Jelení Hory.

5.  Přehrada Pilchowice 

Rytířská Věž

Turnaj 
       u Knížecí Věže

Na stezce:
 » Přehrada Pilichowice

 » Rozhledna na vrcholu 
Wzgórza Krzywoustego 
„Grzybek”

 » Jezero Modre
 » Rytířská Věž 
 » Horská chata PTTK Perla 

Západu 

18

vzdálenost 26km             délka  2h                        nahoru 430m             kalorie 500-600kcal

vzdálenost 35km             délka  3-3.5h                        nahoru 550m            kalorie 1200-1500kcal

Rozhledna „Grzybek”

Přehrada Pilchowice 

Hrad Chojnik 

Hradby
Městské Muzeum 

„Hauptmannův Dům”
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Vyrážíme z Radničního náměstí (Plac Ratuszowy) ulicí 
Szkolnou, potom Bankowou. Dál ulicí Matejki dojedeme ke 
Krkonošskému Muzeu (Muzeum Karkonoskie), odtud nás 
ulice Józefa Chełmońskiego zavede na Kościuszkův kopec 
(Wzgórze Kościuszki). Na kopci můžeme si odpočinout na
lavičkách, které obklopují geologický profil Sudetského 
pohoří. Potom projedeme vedle rybníka směrem k ulici Adama 
Mickiewicza, odtud se pak vydáme k Dvoru Czarne. Když 
si prohlédneme dvůr, vydáme se do Staniszowa cestou vedle 
rybníka „Balaton”. Další atrakci, která stojí za prohlednutí bude 
obnovený Zámek na Vodě (Pałac na Wodzie) z osmnáctého století. 
Pokračujeme v jízdě hlavní cestou Staniszowa až dojedeme pod svah 
Hory Witosza, kde necháme zabezpečená kola. Pěšky se vydáme třemi 
skalními jeskyněmi na vrchol Witoszy, kde ještě nedávno stál Bismarckův pomník.
Z vyhlídkového bodu můžeme obdivovat krásné panorama Západních Krkonoš. Sejdeme dolů a 
zamíříme k historickému kostelu ve Staniszowě. Další cíl výletu jsou zříceniny středověkého hradu Knížete 
Jindřicha na Hoře Grodna (zamek Księcia Henryka na Górze Grodna), kam nás zavede žlutá stezka. 
Vracíme se modrou stezkou do Cieplic, kde končíme výlet.

8.  Jelení Hora- Zříceniny Hradu Knížete 
Jindřicha na Grodne - Cieplice

Zámek na Vodě 

Na stezce:
 » Kopec Kościuszki

 » Dvůr Czarne 

 » Rybník „Balaton”

 » Zámek na Vodě 

 » Kostel v Staniszowě

Vyrážíme z Zabobrza z okolí obchodního střediska
Sudety, které je ve výstavbě a jedeme stezkou pro pěší a 
cyklisty směrem k Maciejowe (levá strana). Na úrovni
železničního mostu zahneme doleva do ulice Łączne, která
nás zavede do Dziwiszowa. U mostu zahneme doprava a 

dojedeme k Restauraci „Chatka Niedźwiadka”, pak zahneme 
doleva na první polní cestu. Projedeme vedle rybníků a 

vjedeme do Komarna. U kostela zahneme doprava a malebnou 
trasou pojedeme do Radomierza. Zde si můžeme prohlédnout 

novou rozhlednu. Dál jedeme k Janowicím Wielkým a tam , aniž 
bychom přejeli železniční most,  rovně úzkou asfaltovou cestou do

Trzcińska. Z Trzcińska můžeme jet do Bobrowa klidnější a lehčí trasou na levém 
břehu řeky Bobr. V Bobrowě uvidíme právě renovovaný zámek. Projedeme dřevěným mostem a zahneme 
doleva do Wojanowa, kde se nachází další krásný zámek. Vracíme se do Jelení Hory přes Dąbrowici (u
letiště), ulicí Krakowskou k nádraží PKP.

7.  Jelení Hora - Zámky 
a rozhledna v Radomierzi

Na stezce:
 » Rozhledna Radomierz

 » Zámek v Bobrowě

 » Zámek ve Wojanowě

 » Zámek v  Łomnicy

Zámek Łomnica
Vodní nádrž tzv. 

„Štrekovna” ve Wojanowě

20 vzdálenost 13km             délka 1h                         nahoru 200m              kalorie 340kcal

vzdálenost 36km                délka 3h                         nahoru 300m             kalorie 1000kcal

Krkonošské Muzeum

Jelenohorská radnice v noci

Věž v Radomierzu
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Odjezd z centra Jeleni Hory - Radniční náměstí (Plac 
Ratuszowy). Jedeme nahoru ulicí Sudeckou a dál 
úsekem pro pěší a cyklisty do Łomnicy. Za mostem v 
Łomnicy zahneme doprava a nefrekventovanými cestami 
dojedeme do Ścięgien. Zde si můžeme před těžší části 
trasy odpočinout v kovbojském městečku Western City. Po
dalších dvou kilometrech dojedeme do centra Karpacze.
Hlavní ulicí tohoto vyhlášeného turistického městečka jedeme
nahoru až k dřevěnému kostelíku - Svatyni Wang (Świątynia Wang). 
Z Bierutowic, tedy nejvyšší obydlené části Karpacze sjedeme dolů do
Sosnówky. Zde můžeme navštívit Kapli sv. Anny (Kaplica Świętej Anny). 
Držíme se pořád žluté stezky a jedeme do Sosnówky, dál asfaltovou 
cestou do Staniszowa a odtud pak se vracíme do Jelení Hory.

10.  Jelení Hora - Karpacz
svatyně Wang (świątynia Wang)

Na stezce:
 » Tyrolský Dům

 » Muzeum Hráček

 » Park Pohádek

 » Svatyně Wang 

vzdálenost 45km              délka 3-4h                nahoru 850m              kalorie 1240kcal

Interiér Svatyně Wang

Park Miniatůr v Kowarach

Hlavní Náměsti v Karpaczu,
 ulice Konstytycji 3-go Maja

Asfaltová cesta, výjimečně náročná a vyžadující velmi
dobrou psychofyzickou kondici. Než vyrazíme, měli bychom 

si nutně pořídit helmu a zkontrolovat brzdy. Když vyjedeme 
z Jelení Hory zamíříme do Podgórzyna, kde začíná dlouhá a 

příkrá cesta do kopce až ke Krkonošskému Sedlu (Przełęcz
Karkonoska). Mineme malebnou Przesieku a také Drogę 

Sudeckou, jejíž poslední 4 km je nejtěžší asfaltová cesta v Polsku,
se sklonem do 30%. Na úrovni cca 1000 m n. m. vjedeme na území 
Krkonošského Národního Parku (Karkonoski Park Narodowy). Na 
nejvyšším úseku prolomíme bariéru 1200 m nad mořem, odkud je 
možné dojet k Horské Chatě Odrodzenie ve výšce 1236 m nad mořem. 
Vracíme se do Drogi Sudecké stejnou cestou. Na tomto příkrém 
úseku je nutná obzvláštní opatrnost a musíme dávat pozor, abychom 
nezrychlovali. Povrch je velmi děravý a hrbolatý. Z Drogi Sudecké 
zamíříme do Borowic a dál dolů do Podgórzyna a Jelení Hory.

9.  Krkonošské Sedlo - nejtěžší 
výjezd v Polsku

Sjezd z Krkonošského Sedla

Kostel v Przesiece

Na stezce:
 » Horská Chata PTTK 

Odrodzenie

 » Hřbitůvek obětí nacismu

 » Území Krkonošského 

Národního Parku

 » Kaple św. Antoniego

22 vzdálenost 33km           délka 3-4h                      nahoru 920m            kalorie 1200kcal

Vyhlašený jelenohorský cyklista a 
cestovatel Damian Drobyk

Krkonošské Sedlo Svatyně Wang


