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MALÝ JELENOHORSKÝ 
MĚSTSKÝ OKRUH

Nic nemůže být krásnější než poloha samotné Jelení 
Hory. Je to krásně postavené město s mnoha výstavnými 
budovami, obklopené vrchy ze všech stran, s nádherným 
výhledem na Krkonoše 
– napsal budoucí, šestý prezident Spojených států John Quincy Adams  
v jednom ze svých dopisů. Psal se rok 1800, kdy mladý Adams navštívil měs-
to jako velvyslanec v Prusku. Horská turistika teprve začínala a v případě 
Krkonoš se soustřeďovala hlavně na Sněžce s kaplí sv. Vavřince. Adams tedy 
nemusel ani vědět, že ty „vrchy“ obklopující Jelení Horu nejsou součástí  
Krkonoš, ale že se jedná o úplné jiná pohoří. Spolu s nejvyššími Krkonošemi 
tvoří velmi malebný věnec, v jehož prostředku – v Jelenohorské kotlině – 
leží Jelení Hora (Jelenia Góra). 

Stejně jako jsou z města vidět hory, tak z hor je vidět město. Tato pravidel-
nost se v doslovném i symbolickém smyslu projevuje v celé historii Jelení 
Hory. V doslovném, protože město vzniklo díky horám a díky bohatství, kte-
ré hory skýtají – zvěři, lesům, nerostům a drahým kamenům, a také čisté 
vodě. Symbolicky, protože i když leží v údolí, pečuje o ně horský démon 
Krakonoš, který podle mnoha pověstí navštěvoval i tato místa a přitom vy-
volával trochu zmatků. Po staletí vedla opodál města hranice mezi Slezskem 
a Čechami. Hranici vyznačovaly Krkonoše a její průběh se do dnešních dnů 
v podstatě nezměnil. Události, které se staly zejména na slezské straně hra-
nice, se významně odrazily na dějinách města. 

A nyní už je na čase se vydat na putování Jelení Horou. Bude to poutavá ces-
ta strojem času, s kompasem radostí a překvapení. Vydejte se na procházku 
Jelenohorským městským okruhem. Nejprve Malým, který vede středem 
města...

Výhled z Vetroňové hory 
(Góra Szybowcowa; foto M. Kryla)
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Tam, kde vše začalo...
Vrch BoleslaVa III. KřIVoústého 
(Wzgórze KrzyWoustego)

Na začátku bylo nadšení. Nadšení výhledy, jež skýtá 
kopec na zalesněné okolí v bezpečném objetí hor-
ských pásem s nejvyššími Krkonošemi na obzoru. 
Podle legendy právě na tomto kopci zastřelil kníže 
Boleslav Křivoústý vzrostlého jelena, na jehož pa-
mátku nechal pojmenovat město Jelení Horu, které 
založil na úpatí vrchu. Místo mu totiž učarovalo. Dle 
jiných vyprávění jelen, který před knížetem utíkal le-
sem, vytyčil místo, kde následně vznikla osada. Výši-
ně se dlouho říkalo Hausberg, tj. „Domová hora”, byla 
totiž prvním „domovem“ člověka v tomto krásném 
divokém zákoutí. Teprve ze 13. století pochází ovšem 
první věrohodná zmínka o hradě na vrchu, který byl 
v 15. století zbourán. 

V současnosti tam stojí 22 metrů vysoká rozhledna. 
Z jejího ochozu lze obdivovat panorama Jelení Hory 
a ji obklopujících hor. Byla postavena v roce 1911 na 
počest císaře Viléma I. (od roku 1742 patřilo Slezsko 
Prusku, v roce 1871 pak došlo ke sjednocení ně-
meckých zemí a vzniku Německého císařství neboli 
Německé říše). Při výstavbě se zdůrazňovalo, že roz-
hledna byla postavena 800 let po postavení hradu 
na tomto místě knížetem Boleslavem III. Křivoústým.

Po II. světové válce se rozhledně, vzhledem ke tvaru její 
helmice, začalo říkat Grzybek (Houbička). Vede k ní nauč-
ná stezka, kterou střeží dřevěné postavy piastovských vojů  
a v lese na vrcholu kopce se dají rozeznat pozůstatky stře-
dověkého zemního valu v délce cca 150 metrů.

Výhled na Vrch Boleslava III. Křivoústého (foto M. Kryla)

Rozhledna (foto Vento Studio)
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Město malé,  
avšak skvěle opevněné
MěstsKé hradBy

Byl počátek 16. století, kdy jistý kronikář, jménem Bartoloměj Stein (neboli Bartho-
lomaeus Stenus), napsal o Jelení Hoře „malé jest město avšak skvěle opevněné”. Je 
jisté, že koncem 15. století již hradbami obehnaná Jelení Hora získala druhý prsten 
hradeb – vnitřní, o trochu vyšší, cca sedm metrů vysoký a dva metry tlustý. Hradby 
spojovaly tři brány, dále byly posílené věžemi, baštami a půlválcovými baštami. Od 
severu byly vedeny na kraji vysokého srázu, odkud se dalo pohodlně střežit měs-
to. Věže sloužily obraně města a pozorování okolí. Shromažďovaly se zde zbraně, 
prach a děla. Často plnily úlohu žaláře. Rozvoj střelných zbraní však způsobil, že  
v 18. století již hradby nezajištovaly účinnou obranu. Navíc omezovaly rozvoj města 
jako příliš malý svetřík. Proto se začaly bourat a pozemky vzniklé v místě suchého 
příkopu se prodávaly lidem, kteří tam zřizovali zahrádky a dokonce miniaturní ZOO 
se srnkami a jeleny. 

Dodnes se dochovaly prvky 
hradeb, díky nimž si můžeme 
představit rozsah a povahu 
jelenohorského opevnění. Patří 
sem Věž Hradní brány (Wieża 
Bramy Zamkowej), Grodzká 
bašta (Baszta Grodzka) a Woja-
nowská bašta a brána (Baszta  
i Brama Wojanowska). Fragmen-
ty hradeb se staly rovněž sou-
částí později postavených domů 
v ulici Jelenie.

Obranné hradby (foto C. Wiklik)

Obranné hradby – pohled od ulice Jelenie (foto K. Piotrowski)
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ulice Jasna

+48 519 509 343

IV-VIII  10.00-19.00
IX-X 10.00-18.00
XI-III 10.00-16.00

vstup zdarma

pouze zvenčí

Zachráněna před demolicí
Věž hradní Brány  
(WIeża BraMy zaMKoWej)

Obyvatelé protestovali. Od konce 18. sto-
letí se pravidelně bouralo městské opev-
nění. Už nepřipomínalo zavřený ořech. 
Město se začalo rozrůstat a jeho skořápka 
se rozpadla, zbyly jen drobné kamenné 
střípky historie. V roce 1836 přišla řada 
na Hradní bránu s věží, v níž se nacházel 
zvon, který kdysi vyzváněl hodinu za-
vření městských bran. Brána, která měla 
kdysi stát na cestě vedoucí na hrad na 
Vrchu Boleslava III. Křivoústého (Wzgórze  
Krzywoustego) byla zbourána a záhy 
měla zmizet i věž. Obyvatelé však řekli: 
NE a… přispěli na její obnovu, aby slou-
žila jako vyhlídka (tehdy byl do ní zbudo-
ván vchod na úrovni ulice). První zmínka 
o věži je z poloviny 16. století, kdy se prý 
zbortila v důsledku požáru. Pod sutinami 
zahynuli tři dělníci. Následně byla posta-
vena nová věž a na jejím vrcholu byla na 
památku umístěna kovová korouhvička s 
postavou jelena a datem obnovy, což byl 
rok 1584.

Věž, kterou měšťané za-
chránili, sloužila jako roz-
hledna do doby, než byla 
na Vrchu Boleslava III. Kři-
voústého postavena její 
elegantní konkurence. Mi-
lovníky krásných výhledů 
na městské scenérie přita-
huje však věž dodnes. Má 
pět poschodí, ve třetím  
a čtvrtém patře jsou vidět 
střílny ve tvaru kříže. 

Věž Hradní brány (foto Vento Studio)

Výhled z ochozu Věže Hradní brány (foto C. Wiklik)
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Dům v baště
grodzKá Bašta  
(Baszta grodzKa) 

Byla postavena v 15. století a podobně jako ostatní bašty a věže městského opev-
nění měla plnit obranné funkce. Avšak tři staletí na to byly uvnitř bašty a v její pří-
stavbě zbudovány byty. Jakou asi atmosféru musely mít! Pravděpodobně byl o ně 
zájem, neboť víme, že zde bydleli počestní obyvatelé – poštmistr a městský lékař. 
Po roce 1945 byty převzalo město a následně byly přestavěné pro potřeby kultur-
ních organizací. Usídlil se zde tzv. Dům tvůrčích spolků (Dom Związków Twórczych), 
redakce měsíčníku Krkonoše (Karkonosze), a nakonec Městské kulturní a turistické 
informační centrum (Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej). Donedávna se 
zde nacházela vitrážová dílna a menší kavárna, nyní čeká baštu renovace. 

ulice Grodzka 16

pouze zvenčí

Dovnitř vede portál, datovaný rokem 1679, zbylý ze zbou-
raného měšťanského domu. Vedle portálu jsou ve zdi umís-
těny barokní architektonické fragmenty z dalších blízkých a 
dnes již zbouraných domů. 

Grodzká bašta (foto C. Wiklik)

Historické jádro města (foto C. Wiklik)
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Obchod, průmyslová špionáž  
a bohatství
radnIční náMěstí (Plac ratuszoWy) 

Kdo tu měl dům, musel být bohatý a mít velký vliv na 
život celého města. Jelenohorské hlavní náměstí bylo 
přece, v souladu se středověkými zvyky (náměstí bylo 
založeno už při založení města ve 13. století), centrem 
malého světa, ve kterém se odehrává všechno, co je 
důležité. Podívejme se na měšťanské domy na náměstí. 
Dům s číslem 22 patřil bohatému kupci Danielovi von 
Buchsovi, který obchodoval s jemnými voály, jimiž byla 
Jelení Hora proslulá. O významu von Buchse ve měs-
tě svědčí mimo jiné skutečnost, že v roce 1731 získal 
šlechtický titul a to přestože byl evangelík a zemi vládli 
katoličtí Habsburkové. Svůj znak hrdě umístil v průčelí 
domu vedle symbolu jelenohorského Kupeckého bra-
trstva zobrazujícího koráb pod plnými plachtami. Právě 
zmenšenina tohoto barokního domu byla v roce 1914 
postavena za budovou Krkonošského muzea (Muzeum 
Karkonoskie). V domě s číslem 34 měl jistý Joachim 
Girnth postavit první tkalcovský stav a to po vzoru ho-
landských stavů na výrobu voálů. Ze zahraniční cesty si 
zřejmě potají přivezl modely těchto zařízení – jednalo se 
tedy v podstatě o průmyslovou špionáž! Jeho počin však 
zapříčinil intenzivní rozvoj a rozmach zdejšího textilního 

průmyslu a přispěl tak k velké prosperitě města. V domě č. 37 se nacházel obchod  
s koloniálním zbožím, v čísle 43 skvělá cukrárna a kavárna, v čísle 51 obchod s čoko-

ládovými výrobky a zavařeninami. 

Uprostřed náměstí, tvořeného měšťanskými 
domy (jejich současný vzhled není původní, 
ale je výsledkem rekonstrukce ve 20. století) 
byla postavena radnice. Dnešní podoba po-
chází z let 1744 až 1747. Ve stejné době ve 
sklepeních vznikl výčep s nejlepšími druhy 
místních piv a s dováženými víny. Současná 
radnice byla postavena poté, co se zbortila 
věž předchozího sídla městského vedení ze 
17. století. Od jihu je nad vchodem umístěn 

Radnice – Radniční náměstí

+48 75 75 46 101

www.jeleniagora.pl

v úředních hodinách 

vstup zdarma

pouze přízemí

Neptun na jelenohorském náměstí 
(foto S. Ślusarczyk)

Jelenohorské hlavní náměstí 
(foto Vento Studio)
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traMVají Přes střed Města

Ano, kdysi byly v Jelení Hoře tramvaje. A tlačily se 
nejužšími uličkami města, například dnešní ulicí Marii 
Konopnickiej. Chodci se museli velmi hodně snažit, aby 
se jim vyhnuli. Pro jejich bezpečnost byly mezi vozov-
kou a chodníkem montována litinová zábradlí, která se 
dochovala dodnes. Stopou po tramvajích jsou i litinové 
růžice v průčelích domů, umístěné většinou v úrovni 
prvního patra. Ty sloužily k uchycení nadzemního trak- 
čního vedení. Tramvaje jezdily ve městě od roku 1897 
do roku 1969. Zprvu to byly plynové tramvaje, ale 
protože byly velmi slabé, nemohly vyjet dnešní ulicí 
Wolności (v okolí lokality Zajezdnia – depo). Často se 

stávalo, že museli cestující vystoupit 
a tramvaj vytlačit do kopce! Z tohoto 
období se dochovala trocha satiric-
kých pohlednic, které tomu byly vě-
novány. V roce 1900 byla provedena 
elektrifikace. Tramvaje jezdily do 
lázní Cieplice Śląskie-Zdrój, nejvýše 
pak do vsi Podgórzyn, kde měly 
svou konečnou vedle skalního útvaru  
u mostu na potoce Podgórna.

Jarmark starožitností a bleší trh  
(Jarmark Staroci i Osobliwości) 
Historické vozidlo, zbraně, dobový stylový nábytek, nádherné skleněné a porcelánové 
kousky, knihy, mosazné svícny, předválečné pohlednice, starodávná zrcadla a rámy od 
obrazů a množství dalších nevšedních předmětů lze koupit v Jelení Hoře o posledním 
víkendu v září. Již od roku 1973, kdy byl jarmark uspořádán poprvé, se těší velkému  
a neustálému zájmu návštěvníků. Po dva zářijové dny se kolem stánků se starožitnostmi 
na Radničním náměstí (Plac Ratuszowy) a v přilehlých uličkách doslova tlačí hlavně 
sběratelé z Polska, Česka a Německa, ale i obyvatelé a návštěvníci města.

latinský nápis připomínající legendu o založení města: „Město založil Boleslav III. 
Křivoústý v roce 1108.“ V zasedací místnosti najdete dřevěné reliéfy vypravující dě-
jiny města. Tento sál a také chodby jsou dílem řezbáře Ernsta Rülkeho a jeho žáků 
z řezbářské školy v Cieplicích. V roce 1910 byla radnice propojena se sousedními 
budovami – tzv. Sedmidomím. Domy poskytly nové prostory pro rozšíření radnice. 
V jednom z nich byla v roce 2000 objevena středověká 20 metrů hluboká studna. 
Nyní je přikryta skleněnou deskou a osvětlena. Interiér městského úřadu tak získal 
krásnou a zajímavou historickou památku. 

Jelenohorské historické domy (foto M. Kryla)

Historická tramvaj v centru města (foto C. Wiklik)



Bez patrona to nejde

Menší BazIlIKa sVatých erasMa  
a PanKráce  
(BazylIKa MnIejsza śW. śW. erazMa I PanKracego)

Když se začínal budovat hlavní oltář tohoto chrámu, byl už velký a krásný evan-
gelický kostel milosti v Jelení Hoře hotov. Proto jezuité, kteří spravovali katolický 
kostel sv. Erasma a Pankráce – nejstarší kostel ve městě, jehož začátky sahají až do 
roku 1303 – přistoupili ke svému úkolu ambiciózně. Kostel fungoval na základě pa-
tronací. Znamenalo to, že vybraní měšťané – patroni kostela – měli povinnost o něj 
pečovat, financovat faráře a varhaníka. Za odměnu měli jistá privilegia. Vybudování 

barokního oltáře (1713-1718) zafinancoval farář 
Johann Constantin Panck (kdo ví, jestli by si to 
bez podpory patronů mohl dovolit). Proto byl  
v oltáři umístěn jeho erbovní znak – koráb se tře-
mi plachtami.

Faráře připomíná i náhrobní kaple přistavěná ke kos-
telu od vnější stěny presbytáře. Vnější zdi kostela zdobí 
několik epitafů s bohatou ornamentikou. Na kostel 
vzhlíží svatý Jan Nepomucký, jehož figura byla vztyče-
na na sloupu v roce 1709, tj. deset let po svatořečení 
světce. To potvrzuje úctu, jaké se ve Slezsku těšil. 

Kromě oltáře s figurami čtrnácti světců, včetně 
svatého Erasma se střevy navinutými na hřídeli 
a sv. Pankráce s palmovou ratolestí jako znakem 

mučednické smrti, přitahují v interiéru kostela pozornost nádherné varhany, dílo 
Horáce Caspariniho. Šlo o syna velkého varhanáře Eugenia Caspariniho, jemuž 
pomáhal při budování proslulých „slunečních varhan“ (Sonnenorgel) v nedalekém 
Zhořelci (Görlitz) a s nímž začínal stavět ty jelenohorské.

Všem, kteří se rádi vydávají po stopách zajímavostí, doporučujeme najít znak města na 
barokních stallách v presbytáři kostela. Znak se opakuje i ve spodní části kazatelny, kde se 
nachází i erbovní znak katolického císaře Rudolfa II. Je to pozoruhodné, protože kazatelna 
byla vytvořena v roce 1591, kdy kostel spravovali evangelíci. Rudolf II., i když pocházel z rodu 
Habsburků, nebyl vůči evangelíkům nepřátelský, tím spíše tedy bylo dobré si ho předcházet 
a mít s ním dobré vztahy.

Menší bazilika svatých Erasma a Pankráce 
(foto C. Wiklik)

Hlavní oltář (foto C. Wiklik)

nám. Plac Kościelny

+48 75 75 22 160

www.bazylika.jgora.pl

po dohodě

dostupný
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Bašta lotrů, putující brána a kaple,  
ze které se střílelo
WojanoWsKá Bašta  
a Brána a KaPle sV. anny  
(Baszta I BraMa WojanoWsKa oraz KaPlIca śW. anny) 

Dnes si stěží představíme, že kaple s baštou pře-
sahující obrys hradeb nemají vzájemně nic spo-
lečného a brána, která původně bývala jednou ze 
tří hlavních městských bran, stála po dobu 130 let 
u jelenohorských kasáren, kde v současnosti sídlí 
střední technická škola Zespół Szkół Technicznych 
Mechanik. Bašta byla součástí brány, plnila funk-
ci sídla stráže a v případě potřeby sloužila jako 
šatlava. Koncem 15. století se zřítila, avšak již na 
začátku následujícího století byla obnovena. Spo-
lu s bránou byla nesčetněkrát ničena, její dnešní 
vzhled je z let 1709 až 1715. Tehdy vznikla u ba-
šty také kaple sv. Anny, která v době válek plnila 
obrannou úlohu, což je vidět podle mnoha střílen 
v jejích zdech, a v době míru pak sakrální funkci. 
Venku na úrovni země je patrný vezděný smírčí 
kříž. Zřetelná je jeho horní část, neboť okolní terén 
byl zvýšen navážkou. 

Samotná Wojanowská brána je dochována v po-
době z druhé poloviny 18. století. V době, kdy byly 
bořeny městské hradby, byla přenesena do kasá-
ren. Vrátila se sem až v roce 1998, avšak ne přesně 
na své původní místo, které je vyznačené o trochu 
tmavší dlažbou. Na bráně jsou umístěné pozoru-
hodné erbovní kartuše se znaky (od leva) Jelení 
Hory, Pruska a Slezska a latinská inskripce, která 
je projevem cti vůči králi Fridrichovi II. Velikému, 
jenž v roce 1742 připojil Slezsko k Prusku.

Wojanowská bašta a brána  
(foto C. Wiklik)

Kaple sv. Anny a Wojanowská brána  
(foto C. Wiklik)

ulice Marii Konopnickiej 22

+48 75 75 22 160

www.bazylika.jgora.pl

denně 9.00-17.00

pouze zvenčí
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hotel jeloneK 
Na slunečních hodinách ve štítu hlavního průčelí budovy je datum 
1736. Hodiny si tedy pamatují dávné doby, kdy se podle jména ma-
jitele dům jmenoval Nauke-Haus. V přízemí měl majitel řeznictví. V 
sedmdesátých letech 20. století zde byl obchod s lahůdkami a také 
občerstvení, kde se prý prodávala velmi chutná dršťková polévka. 
Dnes je v přízemí budovy restaurace Pizza Hut, ve vyšších patrech pak 
hotel Jelonek (doslova: Jelínek).

Když naKuPoVat, taK na úroVnI

oBchodní důM KrKonošsKá galerIe  
(galerIa KarKonosKa) 
Ach, ty někdejší obchodní domy! Tento objekt byl postaven v letech 
1904 až 1905. Bohaté průčelí zdobené barevnou štukaturou s velkými 
výlohami oblých tvarů přímo lákalo k návštěvě. Uvnitř pak návštěv-
ník s udivením konstatoval, že ač v přízemí, nachází se v nejvyšším 
poschodí obchodní části budovy. Aby se zákazník dostal do dalších 
nižších poschodí, musel použít jedno ze dvou schodišť. Budova ob-
chodního domu byla totiž postavena ve strmém svahu. Její střední 
část byla přikryta obrovskou skleněnou střechou. Prý se jednalo o je-
dinou podobnou střechu v tehdejším Německu. Lidé sem chodili rádi, 
lákadlem byla restaurace a kavárna Hohenzollern, která se do roku 
1920 nacházela v přední části objektu. Pak ji nahradily obchody. Dnes 
se v budově nachází obchodní dům Krkonošská galerie.

lůžKa Pro KorunoVané hlaVy

hotel euroPa

Přespávala zde mj. orleánská kněžna a pruský kníže Vilém – pozdější 
německý císař Vilém I. V Jelení Hoře devatenáctého století byl totiž 
hotel Drei Berge (dnes Hotel Europa) nejelegantnější hotel ve městě. 
Vznikl na místě Wojanowské hospody, která prosperovala pod dohle-
dem tří žen (na přelomu 18. a 19. stol. to byla docela vzácnost). Na 
počátku 20. století hotel ohromoval skvělým tanečním sálem s otoč-
nou taneční plochou, parkovištěm pro 150 automobilů a kavárnami 
na střechách, odkud bylo možné vychutnávat výhledy na hory obklo-
pující Jelenohorskou kotlinu. 
Po II. světové válce byl hotel přejmenován na Hotel Europejski (Evrop-
ský), a v jeho zadní části bylo otevřeno… autobusové nádraží s vy-
tápěnými čekárnami pro cestující. Na nejelegantnější hotel v Dolním 
Slezsku bylo město hrdé dlouhá léta. Dnes jsou v přízemí obchody, 
vyšší patra se stále využívají pro hotelové účely.

ulIce jaK alej V ParKu 
ulIce BanKoWa

To nebyla obyčejná ulice. To byla spíše Promenáda – a právě takto se 
dlouho jmenovala v předválečném období. Rozkvětem byla pro ulici 
polovina 19. století, kdy tu vzniklo nejvíce reprezentativních budov. 
V poválečném Polsku byla ulice proslulá… šachovnicí. V sedmdesá-
tých letech 20. století byla na jejím velmi širokém chodníku nama-
lována obří šachovnice a byly tam umístěny velké šachové figury. 
Televizní reportéři tuto pozoruhodnost proslavili po celém Polsku. 
Dnes už velká šachovnice zmizela, ale na jejím místě najdeme malé 
v podobě kamenných stolků. Často u nich uvidíte hráče a skupinku 
přihlížejících. Současný název ulice (v překladu: Bankovní) odkazuje 
na početné banky, které zde sídlí. 
Procházkovou atmosféru ulice kdysi doplňovala restaurace Mou-
řenínův růžek (Mohrenecke) v domě číslo 12. Pod číslem 28/30 se 
nacházela Vídeňská kavárna (Wiener Cafe) a tzv. Koncertní dům (Kon-
zerthaus), kde se do vzniku budovy městského divadla odehrávala 
představení a koncerty. Dnes zde sídlí Jelenohorské kulturní centrum 
(Jeleniogórskie Centrum Kultury).

(foto C. Wiklik)



Velké umění v malém chrámu
PraVoslaVný Kostel sVatých 
Petra a PaVla  
(cerKIeW śW. aPostołóW PIotra I PaWła)

nádražní ulIce, železnIční ulIce  ulIce 1 Maja  
Ulice velmi získala na symbolickém, ekonomickém a komunikačním významu od chvíle, kdy v roce 1867 
byla do Jelení Hory přivedena železniční trať (spojovala Drážďany a Berlín s tratí Vratislav (Wrocław) – 
Meziměstí) a následně bylo na konci ulice postaveno železniční nádraží. Ulicí vedla rovněž tramvajová 
trať do proslulých lázní Cieplice. Její dosavadní název tradičně související s Wojanowem (Schildau), byl 
změněn na Nádražní (Bahnhofstrasse).

Po druhé světové válce byla tato 
reprezentační ulice přejmenována 
na Železniční. V roce 1947 násle-
dovala další změna a od této doby 
se ulice jmenuje 1 Maja. Koncem 
šedesátých let minulého století 
byla zrušena tramvajová trať a v 
devadesátých letech začala nej-
důležitější ulice města připomínat 
městskou tržnici, což bylo spojeno 
s krizí související s ekonomickými 
změnami. Veškerý obchod se tehdy 
z obchodů přenesl na ulici. Dnes je 
ulice 1 Maja opět velmi elegantní.

ulice 1 Maja 40

+48 75 76 78 822

www.jeleniagora.cerkiew.pl

po telefonické nebo osobní  
domluvě v sídle farnosti 

dostupný

Že v Krakově můžeme vidět velké umění ví 
leckdo, ale je překvapivé, že je tady máme na 
dosah ruky. Možná je to tak správně, protože 
co neznámé, vždy chutná výjimečně. Podívej-
me se tedy do jelenohorského pravoslavné-
ho kostela, v němž Jerzy Nowosielski, jeden  
z nejvýznamnějších polských malířů druhé 
poloviny 20. století, vytvořil malby na stěnách 
presbytáře. 

S prací mu pomáhal Adam Stalony-Dobrzański. 
Společně interiéru kostela propůjčili silně byzantin-
ský ráz, prodchnutý umělcovými úvahami o nábo-
ženství a umění a jejich vzájemných souvislostech. 

Kostel připadnul pravoslavným věřícím až po 
druhé světové válce. V 18. století byl postaven 
jako katolický (to znamená, že byl postaven 
pro tehdejší náboženskou menšinu ve městě) 
a lokalizován vně městských hradeb. 

Vedle Nowosielského maleb stojí za zmínku iko-
nostas, tj. ikonami vyzdobená stěna oddělující pro-
stor pro věřící od svatého prostoru a ikony, které byly 
vesměs dovezené z okolí města Lublin (východní 
Polsko). 

Po válce se kostelík stal pravoslavný a byl určen 
pro pravoslavné z východních částí původního 
Polska, kteří byli po druhé světové válce pře-
sídleni na západ. Dnes se jedná o malé farní 
společenství. Na vnějších zdech kostela pozornost přitahují dva vezděné kamenné 
kříže z 16. století. Patrně je vytvořil někdo, kdo spáchal nějaký zločin a v souladu  
s tehdejšími zákony měl povinnost věnovat kříž. Takovéto kříže měly často vyob-
razený nástroj, jímž byl zločin spáchán (na jednom z nich je vytesán meč a kuše). 

Pravoslavný kostel v Jelení Hoře 
(foto C. Wiklik)

Jelenohorská pěší zóna (foto C. Wiklik)
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Až 700 tisíc guldenů museli katolickému habsburskému císaři Josefu I. zaplatit slez-
ští protestanté za milost, tj. za povolení postavit ve Slezsku šest tzv. kostelů milosti. 
Jeden z nich byl postaven v Jelení Hoře. Podobně jako ty ostatní (v Zaháni, Kožicho-
vě, Kamenné Hoře, Milíči a Těšíně – polsky Żagań, Kożuchów, Kamienna Góra, Mi-
licz, Cieszyn) vznikl na základě tzv. Altranstädtské konvence, a přesněji exekučního 
recesu k této konvenci z roku 1709. Kostel byl dostavěn v roce 1718. Byl postaven 
po vzoru kateřinského kostela ve Stockholmu jako projev vděčnosti vůči Švédům, 
protože právě švédský král Karel XII. dokázal prosadit povolení na výstavbu šesti 
evangelických kostelů milosti ve Slezsku. Neobešlo se to bez „drobného“ poplatku 
ze strany slezských evangelíků. Ten činil 220 tisíc guldenů.

Mohlo by se zdát, že zmíněné obrovské ná-
klady zabrání nebo zkomplikují výstavbu 
chrámů (v Kožichově, Zaháni a Milíči bylo 
kvůli absenci financí při výstavbě kostelů 
použito levnějších materiálů jako je sláma 
a dřevo). Avšak… když už bylo tolik peněz 
utraceno za povolení k výstavbě kostela, 
ať ten kostel ohromuje! Stojí za zmínku, že  
v této době město zaznamenalo období 
prosperity díky obchodování s voály. Vět-
šina kupců pak byla evangelických. Jejich 
kostel nemohl být skromný. Výsledek obdi-
vujeme dodnes.

Kostel má tři úrovně empor, jeho kapacita je 
7 tisíc lidí. Působivá je malířská výzdoba, ale 
zejména varhany umístěné atypicky, proto-
že je najdeme nad hlavním oltářem. V Pol-
sku se jedná o ojedinělý tak veliký nástroj  
s dochovanými původními píšťalami.

Z (drahé) císařovy milosti 
Kostel PoVýšení sV. Kříže a souBor 
náhroBních KaPlí (KoścIół PodWyższenIa 
Krzyża śWIętego z zesPołeM KaPlIc nagroBnych)
 

ulice 1 Maja 45

+48 730 814 757

www.kosciolgarnizonowy.pl

IV-X
po–čt a so 10.00-16.00
pá 12.00-16.00
XI-III po domluvě

 4 PLN

dostupný

Varhany (foto C. Wiklik)

Kostel a fara (foto C. Wiklik)
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zlatý MoK Pod dohledeM jelena   
jelenohorsKé Kulturní centruM  
(jelenIogórsKIe centruM Kultury)
Po bohoslužbě v nedalekém kostele milosti nebylo pro 
obyvatele okolních vísek lepšího místa na ochutnání 
piva a příjemný rozhovor. Hospoda byla postavena ko-
lem roku 1710 téměř naproti kostelu, proto ji říkali Ko-
stelní hospoda. V 19. století byl v jejím místě postaven 
hostinec U hnědého jelena, který po několika letech se 
přeměnil na hotel. V letech 1910 až 1911 prošel celko-
vou rekonstrukcí do současné podoby. Ve 20. letech 20. 
století byly v zázemí vystavěné garáže, vznikla dokonce 
i malá benzinová pumpa (sic!). Restaurace byla zařízena 
tak, aby odkazovala k názvu hotelu. Na stěnách visely jelení parohy, stropní trámy byly ozdobené vtip-
nými rýmovanými verši věnovanými tomuto zvířeti. Po druhé světové válce plnil objekt po dobu několika 
let i nadále svou hotelovou funkci se stejným názvem – U hnědého jelena (Pod Brązowym Jeleniem). 
Později se zde usídlilo Jelenohorské kulturní centrum (Jeleniogórskie Centrum Kultury).

Kde VIděl Král záMečKy 
MěšťansKý důM (ulIce 1 Maja 54)
Dne 5. července 1759 zde měl přespávat pruský král 
Fridrich II. Veliký. Okolí domu, který byl postaven v 18. 
století bohatým rodem jelenohorských kupců Gott- 
friedů, ještě nebylo zcela zastavěné. Dominantou byla 
mohutná silueta kostela milosti obklopená hřbitovem  
s kaplovými hrobkami zámožných členů místního patri-
ciátu. Existuje anekdota, podle níž se král při pohledu na 
kaplové hrobky domníval, že jde o jakési zámečky, kde 
měšťané hledají klid mimo rušný střed města a tráví zde 
volné dny. Omyl byl způsoben jejich výstavností. Když král zjistil, že se jedná o hrobky, byl pobouřen. 
Zvýšil daně a zakázal okázalé pohřby.

Festival Silesia Sonans
Varhany v někdejším kostele milosti se vyznačují velmi ušlechtilým zvukem. Odborníci 
o nich říkají, že se jedná o „barokní nástroj v romantickém kostýmu”. Varhany mají 76 
rejstříků a 4600 píšťal, z nichž pouze 300 je nových. Nástroj byl vytvořen v roce 1727 
Michaelem Roederem z Berlína, a přestavěn byl v roce 1905. Jeho obrovské možnosti, co 
se repertoáru týká, způsobily, že se zde každé září od roku 1998 pravidelně koná festival 
Silesia Sonans.

Kostel obklopuje hřbitov s 19 kaplovými hrobkami, které jsou velmi bohatě zdobené. 
Chrám, dnes římskokatolický kostel svatého Kříže, leží na mezinárodní poutní cestě 
Via Sacra, která vede trojmezím na hranicích Polska, Čech a Německa.

Palác Gottfriedů (Pałac Gottfriedów; foto C. Wiklik)

Jelenohorské kulturní centrum (foto C. Wiklik)

K. Penderecki – koncert (foto C. Wiklik)



PIVo z jelení hory  
Na přelomu 19. a 20. století byl největším ze tří pivovarů, které kdysi existovaly v Jelení Hoře. Byl posta-
ven koncem 19. století v novogotickém stylu. V období největšího rozmachu fungoval jako Pivovarská  
a sladovnická slezská akciová společnost, divize Jelenohorský pivovar. Výrobna zlatého moku byla zavřena 
v roce 1934. Později v jejích budovách, které se dochovaly do dnešních dnů, existoval mj. prodejní salon 
automobilů značky Opel. Těsně po druhé světové válce převzal prostory dopravní podnik PKS (protěj-
šek ČSAD) a zřídil zde opravárnu. V současnosti jsou v budově kancelářské prostory. Nachází se v ulici  
1 Maja 80.
Nedaleko bývalého pivovaru, v ulici Kochanowskiego, najdeme jelenohorské I. gymnasium se základní 
školou II. stupně (I Liceum Ogólnokształcące a Gimnazjum im. S. Żeromskiego). Kamenná zasmušilá 
budova školy byla postavena v letech 1908 až 1914. Připomíná hrad s mnoha tajnými prostorami a hodi-
nami na věži, které odměřují čas mládeži, která sem dochází. Jedním z nejznámějších absolventů školy je 
Stanisław Bareja (maturoval zde v roce 1949) – režisér a scenárista kultovních filmů, jako je Miś (Maskot), 
Zmiennicy (Náhradníci) či Alternatywy 4 (Alternativy 4).

ulIce jIná než ostatní   
aleja WojsKa PolsKIego

Měla být v centru, ale přece trochu vedle, rovná jako 
drát, takže ideální pro zvýšený provoz, plná však 
zeleně a spíše útulná, obezděná reprezentativními 
měšťanskými domy avšak s malým počtem obchodů a 
kaváren. Wilhelmstrasse, jak se před druhou světovou 
válkou jmenovala dnešní ulice Aleja Wojska Polskiego 
(doslova: Třída Polské armády), připomínala v dobách 
svého vzniku (byla založena v roce 1871) spíše příjem-
nou promenádu než rušnou městskou tepnu. Secesní, 
eklektické a novoklasicistní vily a činžovní domy byly 
obklopeny záhony se stromy a květinami, které byly 
od chodníků odděleny litinovými zábradlími. Velkými 
kroky se blížil ekonomický boom Německa a kontri-
buce zaplacená Francií v důsledku prohrané války 
umožnila v zemi císaře Viléma I. realizovat významné 
investice. Ulice pojmenovaná jeho jménem byla toho 
nejlepším příkladem. 

I. gymnasium se základní školou II. stupně (foto C. Wiklik) 

Aleja Wojska Polskiego (foto C. Wiklik)

Aleja Wojska Polskiego na dobové pohlednici



Jako první vyzdvihl potřebu po-
stavit divadlo v Jelení Hoře teh-
dejší starosta Arthur Hartung. 
Avšak konkrétní činnost smě-
řující k tomuto cíli zahájilo te-
prve sedm měšťanů, kteří v roce 
1901 představili vedení města 
memoriál o výstavbě budovy 
divadla jako výzvu obyvatelům 
města a okolí k financování  
a podpoře tohoto cíle. Bylo spo-
čítáno, že je potřeba cca 300 
tisíc marek. Koncem roku 1904 
jich shromáždili už 313 tisíc!  
A tak v jedné z hlavních ulic 
města byl postaven Dům umění 
a spolků. Kromě divadelního sálu v něm byly mimo jiné restaurační prostory, expo-
ziční sály a pivnice.

Byly to časy největší předválečné hospodářské 
prosperity Německa. Právě tehdy byla postavena 
zhruba jedna třetina činžovních domů, rezidencí 
a veřejných budov, které se dodnes dochovaly ve 
městě. Autorem projektu dnešního divadla byl so-
chař a architekt Alfred Daehmel. Secesní povahu 
budovy prozrazuje její hlavní průčelí s měkkými 
oblouky dveří a oken, květnatými štukaturami  
a maskami odkazujícími se k antickým sochám.

Budova byla přeměněna na divadlo až po druhé světové válce v roce 1945. Během 
války se v objektu skladovaly kostýmy berlínské opery, jež se spolu s kulisami po-
sléze staly prvním vybavením polského divadelního souboru. První zrealizované 
představení byla polská hra Pomsta (Zemsta) od Aleksandra Fredra v režii Stefanie 
Domańské. Z významných osobností polské scény v divadle působili: Adam Ha-
nuszkiewicz, Kazimierz Dejmek, Krystian Lupa či Henryk Tomaszewski. V roce 1983 
byla založena tradice Mezinárodních festivalů pouličních divadel, jejichž hlavním 
pořadatelem je právě jelenohorské divadlo. Festivaly se konají dodnes.

Když všichni touží po umění
MěstsKé dIVadlo cyPrIana KaMIla  
norWIda (teatr MIejsKI IM. cyPrIana KaMIla norWIda)

 

Mezinárodní festival pouličních 
divadel
Vyvést divadelní soubor ze zákulisí, opustit jevi-
štní prkna, ocitnout se mezi diváky, hrát a dívat 
se jim do očí, prolomit jednotvárnost každoden-
ního života! To jsou jen některé z požadavků, 
které musely doprovázet umělce spojené s jele-
nohorským divadlem, když byl v roce 1983 ve 
městě iniciován Mezinárodní festival pouličních 
divadel (Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Ulicznych). Od této doby každé léto se Radni-
ční náměstí a hlavní ulice města přeměňují na 
jeviště, na kterém mohou umělci z celého světa 
dát průchod své kreativitě a vyčarovat umělec-
ké představení i pro ty, kteří obvykle do divadla 
spíše nechodí. 

Aleja Wojska Polskiego 38

+48 75 64 28 110

www.teatrnorwida.pl

po dohodě 

pouze venku

Budova divadla (foto C. Wiklik)

Festival pouličních divadel (foto K. Soból)
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Ze snů... účetního
KrKonošsKé MuzeuM  
(MuzeuM KarKonosKIe) 

Krkonošská chalupa (foto C. Wiklik)

Byl účetním ve Lnářském podniku v Mysłakowicích. Po práci ovšem Teodor Donat 
(Donath) prolomoval stereotypy o nudném životě účetního. Měl svou vášeň. Byly 

jí hory, historie regionu, 
vlastivěda. A tato vášeň 
jako kamínek hozený do 
vody uvedla do pohybu 
kruhy lidí, kteří se mu 
podobali. Dne 1. srpna 
1880 v někdejší Zehman-
nově restauraci na rohu 
dnešních ulic Bankowé 
a Krótké v Jelení Hoře 
vznikl z Donatovy inici-
ativy Krkonošský spolek 
(Riesengebirgsverein, 
RGV). Za svůj hlavní cíl 
měl organizaci turistic-
kého ruchu v Krkonoších  

a propagování myšlenky ochrany přírody. A právě tento spolek – o 34 let později 
– založil Muzeum Krkonošského spolku (Das Museum des RGV), které se v součas-
nosti jmenuje Krkonošské muzeum.

Dnes se může Krkonošské muzeum, přestože z něj byla po druhé světové válce od-
vezena spousta cenných exponátů a rozdělena mezi kulturní organizace v celém 
Polsku, pochlubit skvělými sbírkami, které se neustále rozrůstají. Najdete zde mimo 
jiné sbírku uměleckého a užitného skla (od starožitných dob po současnost) v počtu 

více než 7 tisíc exponátů, což znamená, 
že se jedná o největší sbírku svého dru-
hu v Polsku. Podobně je tomu v případě 
sbírky podmaleb. K vidění jsou rovněž 
výroby z cínu, keramika z Bolesławce 
(Bunzlau) a příklady uměleckého kovář-
ství. Muzeum vlastní i jednu z největších 
sbírek obrazů v Polsku polského malíře 
Wlastimila Hofmana a německých malí-
řů, kteří působili v regionu v 19. a první 
polovině 20. století.

Průčelí muzea (foto O. Orlińska-Szczyżowska)

ulice Jana Matejki 28

+48 75 75 234 65

www.muzeumkarkonoskie.pl

út–pá     9.00-17.00
so a ne   9.00-17.00

dospělí 7 PLN, zlevněné vstupné 4 PLN

dostupné

11 Malý jelenohorský Městský okruh



Muzejní sbírky můžete dnes obdivovat ve hlavní bu-
dově postavené roku 1914 a k ní přilehlé krkonošské 
chalupě a stylizovaném měšťanském domě. Muze-
um má i detašovaná pracoviště: Skanzen výzbroje 
Polské armády v Jelení Hoře (Skansen Uzbrojenia 
Wojska Polskiego w Jeleniej Górze), Hrad Bolkow 
(Zamek Bolków) a Dům Karla a Gerharta Haupt-
mannových ve městě Szklarska Poręba (Dom Carla  
i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie).

exPozIce z dějIn jelení hory a regIonu

Expozice je pozvánkou na výpravu přes nejdůležitější 
události v dějinách města a okolí a do světa kulturních  
a uměleckých jevů v regionu. Součástí expozice jsou mimo 
jiné archeologické exponáty, interiér měšťanského salónu 
z první poloviny 19. století a dřevěný model kostela mi-
losti. Všechno doplňují multimediální prvky. Pozornost 
vzbuzuje interaktivní mapa Jelení Hory, ukázky archivních 
snímků města, filmy věnované mimo jiné zpracování lnu, 
zmenšenina Buchsova domu, postavená v areálu muzea, 
nahrávky s vyprávěními o krkonošské chalupě, středo-
věkém meči knížete Bolka či úryvky z městské kroniky, 
které ještě více zdůrazňují rozmanitost dějin Jelení Hory.

„Pro Mě a Mé drahé sPoluoBčany”
ParK na Vrchu 
Wzgórze KoścIuszKI 
„Drahý spoluobčan” sedal na lavičku s tímto ná-
pisem a kochal se všudypřítomnou zelení. Vždyť 
seděl v parku, na výšině s výhledem na město  
a hrdé Krkonoše. A spíše se nezaobíral tím, 
že dříve se tomuto kopci říkalo Šibeniční hora 
(Galgenberg), neboť na jeho nejvyšším místě 
kdysi byla šibenice. Od roku 1780 se tu ale 
nacházel městský park. Z potřeby srdce ale  
i pocitů občanských povinností ho založil tehdejší 
starosta města Johann Christoph Schönau. Než 
získal oficiální svolení, vysázel na vlastní náklady 
moruše a vinnou révu. Když od Královské komory 
získal jistotu, že šibenice tam už nikdy nebude,  
s rozmáchlým gestem se pustil do budování 
parku. S nadšením mu pomáhala manželka 
Friederike. Časem Schönaua podpořil královský 
ministr hrabě von Hoym, ale i zámožní občané 
Jelení Hory, kteří s oblibou stavěli domy poblíž 
nového parku. Zásluhy starosty připomíná pom-
ník na zahradě Krkonošského muzea, Friederike 
pak připomíná obelisk z roku 1795, který najdete 
v parku.

Jednou z největších zajímavostí parku je model 
geologické stavby sudetských pohoří (Krkonošsko-
jesenické subprovincie). Vymyslel ho významný 
geolog z Vratislavi (dnešní Wrocław, tehdy Bre-
slau) profesor Georg Guerich, jehož myšlenku 
zrealizoval počátkem 20. století Krkonošský 
spolek. Tato kamenná plastika byla vytvořena  
z fragmentů zhruba 30 druhů hornin přivezených 
z míst jejich přirozeného výskytu v Krkonošsko-
jesenické subprovincii. Geologický profil je jedna 
ze zastávek naučné stezky parkem. Jednotlivé 
úseky stezky umožňují seznámení s historií tohoto 
místa, rostlinami, které se zde vyskytují a faunou, 
která zde žije. Vedle zmiňovaného geologického 
profilu zde najdete dětské hřiště a posilovnu pod 
širým nebem.

Exponát ze sbírky skla 
(foto archív Krkonošského muzea)

Park na vrchu Wzgórze Kościuszki (foto C. Wiklik)
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Trasa tohoto okruhu se výrazně vzdaluje od středu města. Je rovněž dalším 
důkazem toho, jak silně souvisí jeho rozvoj s přírodou, která ho obklopuje  
a která je chráněna mimo jiné v podobě Krkonošského národního parku 
(Karkonoski Park Narodowy) a tří krajinných parků. Putování začíná v měst-
ské části Cieplice (Hirschberské Teplice), která, ačkoliv oficiální status lázní 
získala až v roce 1975, byla už dávno předtím známá svými léčivými vodami. 
Podle legendy u zrodu lázní stál kníže Boleslav Vysoký, který při lovu v roce 
1175 ranil v okolních lesích jelena. Jelen utekl, ale kníže ho potkal u vřídla, 
kde se zvířeti – díky tamější vodě – zcela vrátily síly. Na památku této událos-
ti postavil kníže na tomto místě kapli zasvěcenou svatému Janu Křtitelovi.

První zmínky o Cieplicích pochází však z roku 1261 z dokumentu, v němž 
je řeč o předání Cieplic augustiniánům knížetem Boleslavem Lysým, zva-
ným Rogatka. Po dvaceti letech augustiniány vystřídali johanité, kteří sem 
byli přivedeni knížetem Bernardem Hbitým, a v roce 1403 zakladatel rodu  
Schaffgotschů – Gotsche II. Schoff – sem pozval cisterciáky z Křesoboru 
(dnešní Krzeszów). Je zřejmé, že jak augustiniáni, tak johanité využívali zdej-
ší vodu (jejíž teplota dosahuje téměř 90°C) k léčebným účelům. Cisterciáci 
pokračovali v jejich šlépějích a společně se Schaffgotschi se podíleli na bu-
dování slávy lázní.

Svět uslyšel o Cieplicích díky návštěvám významných osobností, jako byla 
polská královna Marie Kazimíra Sobieská, která zde pobývala s četnými dvo-
řany v roce 1687, velký litevský kancléř Albrecht Stanislav Radziwiłł, Johann 
Wolfgang Goethe, pruský král Fridrich Vilém III. s manželkou, John Quincy 
Adams, Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki a Izabella Czartoryska.

Mezi typické prvky návštěvy lázeňských hostů patřily výpravy na hrad Choj-
nik (tehdy Kynast) v nedalekém Sobieszówě – kdysi samostatné vsi, nyní – 
podobně jako Cieplice či ještě více na jihu ležící Jagniątków – městské části 
Jelení Hory. Posléze jmenována obec se natolik zalíbila jednomu spisovateli, 
že se rozhodl tam postavit svůj opravdu nevšední dům. Ale… začněme od 
Cieplic.

Cieplice (foto C. Wiklik)

Hrad Chojnik (foto K. Soból)



Plac Piastowski 18
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po dohodě

dostupný

Býval dřevěný, udělali zděný
eVangelIcKý Kostel sPasItele  
(eWangelIcKI KoścIół zBaWIcIela) 
 

Cieplické varhanní 
koncerty
Jedním z pokladů chrámu jsou 
bezpochyby varhany vytvořené  
v roce 1927 Gustavem Heinzem  
z Žarova (Żary). Po celkové re-
konstrukci v roce 2002 jsou jed-
ním z nejkvalitnějších nástrojů 
tohoto druhu ve Slezsku. I proto 
se Cieplické varhanní koncerty 
(Cieplickie Koncerty Organowe), 
pořádané v kostele každou sobo-
tu během července a srpna, těší 
velkému zájmu jak zkušených 
milovníků hudby, tak lázeňských 
hostů a turistů, kteří se zrovna 
ocitnou ve městě.

Panovala konjunktura na skleněné  
a broušené výrobky, rostla sláva cieplic-
kých lázní a král byl evangelík. Ciepličtí 
evangelíci, kteří se často věnovali právě 
broušení skla, mohli proto přemítat o po-
stavení nového kostela. Nového, protože 
první postavili dřevěný kostel v roce 1742. 
Nyní se rozhodli postavit zděný chrám. 
Nejen doba jim přála, místní farář August 
Jacob Fritze po dobu více než deseti let 
ušetřil nemalou částku 4000 tolarů na 
stavbu kostela. 

Kostel má velmi místní, i když nikoliv provin-
cionální, ráz. Byl postaven podle projektu 
architekta a zednického mistra z Jelení Hory, 
jistého Demuse, hodiny na věži vytvořil mi-
str z Wleně, zvony odlil v roce 1774 zvonař  
z Jelení Hory, zakončení helmice věže v podo-
bě pozlacené koule a kříže je dílem taktéž mi-
stra z Jelení Hory. Takto vznikla dost mohutná 
budova s věží a dvěma úrovněmi empor uvnitř. 
V roce 1790 byly lavice a zábradlí empor nat-
řeny bílou barvou aby se tak prosvětlil interiér 
kostela. Kostel Spasitele (foto Vento Studio)

V průběhu doby se zde shromáždil velký počet umělec-
kých děl, mimo jiné skleněné svícny, z nichž nejmladší 
pochází patrně ze sklárny Josefina ve městě Szklarska 
Poręba (Sklářská Poruba) či portrét Martina Luthera na-
malovaný brusičem skla a drahých kamenů Müllerem. 
Některé měly dokonce trochu politický ráz, jako napří-
klad rokokový dveřní zámek, který má na víčku své kaze-
ty monogram FR (Fridericus Rex, jako pocta pruskému králi Fridrichovi II. Velikému) 
zakončený korunou. Kostel je v současnosti jednou z dominant panoramatu lázní 
Cieplice. Krásně zrestaurován slouží menší evangelické společnosti, je také hojně 
navštěvován turisty.

Oltář a varhany (foto C. Wiklik)
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To byla idée fixe Hanse Antona 
Schaffgotsche. Knihovna! Labyrint 
s mnoha zákoutími dějin, umění, 
vědy a náboženství. V roce 1733 
tento zástupce jednoho z nejvý-
znamnějších rodů ve Slezsku na 
základě zakládací listiny zavázal 
své potomky ke stálému zvětšování 
jejího fondu. A co tam všechno ne-
bylo! Kromě knih, jichž v polovině 
19. století bylo už 80 tisíc svazků, 
a map, byl ve sbírce i proslulý pl-
zeňský revers, tj. dokument, kte-
rý posloužil císaři Ferdinandu II. 
Habsburskému jako hlavní důkaz 
zrady Hanse Ulricha Schaffgotsche, 
a umožnil tak ho odsoudit k smrti. 
Atmosféru zámku Schaffgotschů 
dotvářela zbrojovna a v ní pak šavle 
inkrustovaná slonovinou a drahými 
kameny – dárek od polského krále 

Jana III. Sobieského z bitvy u Vídně. Dále se zde nacházely numismatické a ornitolo-
gické sbírky, a také sbírka motýlů. To vše se těšilo velkému zájmu.

Schaffgotschovský zámek, ve své současné podobě postavený v místě starších bu-
dov v letech 1783 až 1788, nebyl tedy obyčejný zámek. Vyvolával – a stále vyvolává 
– velký dojem svým průčelím s 21 okenními osami v celkové délce 80 metrů, se 
dvěma rizality zakončenými erbovními kartušemi se znakem Schaffgotschů. Dojí-
mal krásnou štukaturou zdobených interiérů, zejména tzv. plesového sálu. Obdivo-
ván byl ale především právě díky svým sbírkám, které byly po druhé světové válce 
rozvezeny na různá místa a dochovaly se jen zčásti, mimo jiné v místním Přírodo-

vědném muzeu (Muzeum Przyrodnicze). 
Dnes sídlí v zámku detašované pracoviště 
Vratislavské polytechniky (Zamiejscowy 
Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocła-
wskiej), v jeho elegantních interiérech se 
také konají koncerty, literární besedy a diva-
delní představení.

To není zámek, ale muzeum 
záMeK schaffgotschů  
(Pałac schaffgotschóW)

nám. Plac Piastowski 27

+48 75 75 510 48

www.jelenia-gora.pwr.wroc.pl

po dohodě
Zámek Schaffgotschů (foto Vento Studio)

Blankytný sál v zámku (foto Vento Studio)
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Historie je to opravdu dlouhá, protože Dlouhý dům je nejstarší světská stavba lázní. 
Už v 16. století stála v jeho místě budova patřící ke klášteru cisterciáků. Sloužila 
jako dům pro lázeňské hosty, kteří sem doputovali. Díky iniciativě křesoborského 
opata Bernarda Rosy postavil na tomto místě v letech 1689 až 1696 architekt Mar-
tin Urban z Lubawky (Líbavy) Dlouhý dům. Propůjčil mu přitom elegantní vzhled 
městského paláce s kompaktní trojpodlažní hmotou na půdorysu podlouhlého 
obdélníka (proto i název).

Budova byla určena pro křesoborské opaty pobývající v Cieplicích. Historie si však 
Dlouhý dům pamatuje hlavně jako skvělé muzeum, doslova vyplněné sbírkami 
rodu Schaffgotschů. Po roce 1810, když došlo ke zrušení slezských řádů králem Fri-
drichem Vilémem III. a Schaffgotschové koupili objekty bývalého kláštera, rozhodli 
se právě sem do Dlouhého domu přestěhovat knihovnu, numismatické sbírky, gra-
fiky a přírodovědnou a geologickou sbírku ze svého zámku.

Ta poslední byla v roce 1876 obohacena ornitologickou sbírkou, zakoupenou od  
dr. Ernsta Luchse. Jednalo se tehdy patrně o největší soukromou sbírku tohoto dru-
hu v Evropě. Kolekce se v téměř dokonalém stavu uchovaly do konce druhé světo-
vé války. V 60. letech 20. století byly však vyvezeny do mnoha kulturních institucí  
v celém Polsku. V roce 1967 byla podstatně ochuzená přírodovědná sbírka přenese-
na do Norského pavilonu (Pawilon Norweski), kde se stala základem pro vznik Příro-
dovědného muzea (Muzeum Przyrodnicze) v Jelení Hoře. Dnes ji můžete obdivovat 
v novém sídle – v bývalé klášterní budově, jejíž část byla uzpůsobena potřebám 
muzea (ulice Cieplicka 11A).

Co je ale s Dlouhým domem? Po nedávné reno-
vaci slouží jako luxusní lázeňský hotel s 92 lůžky, 
lázeňským zázemím umožňujícím provádění 
různých procedur, restaurací a konferenčním 
sálem. Nádvoří mezi hotelem a Přírodovědným 
muzeem bylo přebudováno na útulnou, veřejně 
přístupnou zahradu.

Je to dlouuuhá  
historie
dlouhý důM (długI doM)

ulice Ściegiennego 5

+48 75 75 33 143

www.uzdrowisko-cieplice.pl

zvenčí

Dlouhý dům (Długi Dom; foto C. Wiklik)
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Skromné šaty si na bohatý vnitřek „navléknul“ i jelenohorský kostel sv. Jana Křtitele. 
Jednolodní a bez věže nevzbuzuje zvenčí pozornost. Byl postaven v letech 1712 
až 1714 podle projektu Kašpara Jentsche z Jelení Hory po požáru předchozího 
chrámu. Uvnitř však najdeme opravdové poklady. Největším je rozhodně obraz na 
hlavním oltáři, jehož autorství se přisuzuje významnému slezskému malíři období 
baroka Michaelu Willmannovi, přezdívanému slezský Rembrandt.

Dílo vyobrazuje Marii obklopenou světci, 
celek je zasazen do vyřezávaného oltáře, 
vytvořeného Augustinem Wagnerem.

Vevnitř pod kůrem se nalézají tři obra-
zy s pašijovými výjevy, dílo význam-
ného malíře pracujícího pro křesobor-
ské cisterciáky – Johanna F. Hoffman-
na. Pozornost přitahuje rovněž bohatě 
zdobená kazatelna s figurami Mojží-
še, Melchisedecha a sv. Alžběty.

Do nádvoří kostela vede od hlavního náměstí Plac Piastowski průchod pod věží s hodinami, 
kterou dal v letech 1709 až 1710 postavit hrabě Johann Anton Schaffgotsch. Těsně vedle věže 
jsou k vidění renesanční náhrobní desky členů tohoto rodu z nedalekého Radomierze. Byly 
sem přeneseny v roce 1847 z tamějšího, v oné době zničeného kostela. Schaffgotsche připo-
míná i jejich rodová krypta pod presbytářem chrámu. Mezi hrabaty tam odpočívá i jeden kní-
že – vratislavský biskup Filip Gothard Schaffgotsch, syn již zmiňovaného Johanna Antona. 

U věže stojí sloup sv. Floriana z roku 1717. Jeho au-
torem je Johann Karl Schönheim. Na severní straně 
kostela se nachází sloup Svaté Trojice, vztyčený v 
roce 1720, s pozdějšími plastikami sv. Huberta a sv. 
Sebastiana. Západní zdí je kostel spojen s budovou 
kláštera, která byla postavena už v 16. století a rozší-
řena v letech 1679 až 1684.

Skromné šaty pro bohatý vnitřek
Kostel sVatého jana KřtItele  
(KoścIół śW. jana chrzcIcIela)

ulice Cieplicka 9

+48 75 64 28 810

www.cieplice.pijarzy.pl

po-pá 9.00-12.00

dostupný Kostel svatého Jana Křtitele (foto Vento Studio)

Obraz na hlavním oltáři (foto S. Nejranowska)
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PaVIlony lalKa a edWard

Architektonickým odrazem lázeňských tradic Cieplic jsou také kouzelné budovy pavilonů Lalka (doslova: 
loutka nebo panenka) a Edward (Eduard). První se nachází těsně u vstupu do Lázeňského parku (Park 
Zdrojowy) a byla postaven zhruba v letech 1860 až 1875. Čtyřposchoďová budova na čtvercovém pů-
dorysu, přikrytá nízkou valbovou střechou, je sice nenápadná, ale zdá se být velmi elegantní. Hlavně je 
tomu tak díky bohatě zdobeným rámům oken a vlysu nahoře. V pavilonu se nachází pokoje pro lázeňské 
hosty a místnosti pro léčebné procedury. Pavilon Edward je už přímo v Lázeňském parku. Byl postaven ve 
40. letech 19. století. Tehdy měl sloupový portikus a prosklený salon s výhledem na Krkonoše. Následně 
portikus nahradila kolonáda, která byla zrušena ve 20. letech 20. stol. Tehdy patrně rovněž vznikla mal-
ba na plafondu hlavního sálu ukazující vítězství Jitřenky nad Nocí a pamětní deska k založení pavilonu  
s portrétem Johanna Antona Schaffgotsche. Dům sloužil pro pořádání plesů a koncertů. Dnes se v něm 
nachází pokoje pro lázeňské hosty, a v sálu s malbami je restaurace.

Výstava čerstvých hub (září) a Krkonošská burza nerostů, hornin a zkamenělin (květen) 
jsou nejdůležitější akce, které už léta organizuje Přírodovědné muzeum v Jelení Hoře. 
Jejich veřejnosti zcela přístupný ráz, možnost setkání s odborníky ve svém oboru, mo-
žnost dotknout se a podrobně prohlédnout „hrdiny“ těchto akcí způsobuje, že je o ně 
obrovský zájem.

PtácI a MotýlI V Klášteře 
PřírodoVědné MuzeuM (MuzeuM PrzyrodnIcze) 

Více než 6600 ukázek ptáků, ptačích vajíček, savců, rohů  
a parohů, motýlů včetně minujících, mušlí, průřezů stro-
mů, sádrových modelů hub, minerálů lze shlédnout v části 
cieplického kláštera, v níž dnes sídlí Přírodovědné muzeum  
v Jelení Hoře. Muzeum prezentuje stálé expozice Barevný svět 
ptáků a Motýli Krkonoš a světa, tematické výstavy svázané  
s přírodními vědami, historií a umělecké. Konají se zde  
i hudební koncerty a ve čtvrtky cestovatelské a přírodovědné 
přednášky. Velmi zajímavou částí muzea je Virtuální muze-
um barokních fresek v Dolním Slezsku (Wirtualne Mu-
zeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku), vzniklé poté, 
co byly v roce 2011 objeveny barokní fresky při renovačních 
pracích v klášteře. Jedná se o jeden z nejranějších, nejčetněj-
ších a ikonograficky nejzajímavějších souborů barokních ma-
leb v Dolním Slezsku. Virtuální muzeum barokních fresek je 
ve světě první zařízení svého druhu, které prezentuje barokní 
freskové malby pomocí multimediálních technik. Je možné 
obdivovat dvacet freskových souborů z Dolního Slezska, do-
stupných i na webu: www.wirtualnefreski.pl. 
Muzeum v roce 2015 zvítězilo v soutěži Polsko ještě krásnější 
– 7 divů evropských fondů (Polska Pięknieje – 7 cudów Fun-
duszy Europejskich).

Pavilon Edward (foto Vento Studio)

Přírodovědné muzeum (foto M. Kryla)



Kulturně uprostřed zeleně 
galerIe a lázeňsKé loutKoVé dIVadlo  
V lázeňsKéM ParKu  
(galerIa I zdrojoWy teatr anIMacjI W ParKu zdrojoWyM)

Lázně Cieplice už byly natolik uznávány, že se je-
jich majitel hrabě Johann Nepomuk Schaffgotsch  
rozhodl vytvořit krajinný celek s atrakcemi na-
víc. Nemusel začínat od nuly, park v Cieplicích 
vznikl už totiž v roce 1713 na základě zeleninové 
zahrady. V roce 1796 byla vytyčena hlavní cesta 
parku výsadbami lip a javorů klenů. V roce 1819 
byla zámecká zahrada upravena ve francouz-
ském stylu a v roce 1838 byla zcela přebudována  
v souladu s principy anglického stylu. Schaff- 
gotsch ji dal rozdělit do dvou částí: zámecké (ta  
byla určená pouze pro obyvatele zámku) a lá-
zeňské (i pro ostatní). Ke zpříjemnění pobytu 
lázeňským hostům pobývajícím v parku sloužila 
koncertní mušle, odkud zaznívaly tehdejší šlág-
ry v provedení orchestru, dále galerie, kde bylo 
možné diskutovat u kávy a divadlo, ve kterém 
hosté mohli obdivovat herecké umění. 

Galerie byla postavena v letech 1797 
až 1800 ve stylu antické vily podle 
projektu známého berlínského ar-
chitekta Gotfrieda Geisslera. Uvnitř 
byl koncertní sál, čítárna, herna, ku-
řácký salonek a restaurace, která do-
dnes funguje. V roce 1835 založil hra-
bě budovu dvorského divadla, které 
širšímu publiku bylo zpřístupněno 
až o pět let později. Tato klasicistní 
budova s o trochu méně ušlechtilý-
mi tvary než galerie byla navržena 

Albertem Tollbergem. V pozdějším období se divadlo rozšiřovalo, ale dodnes si 
dochovalo svůj ráz. Pro pohodlí hostů bylo časem propojeno se sousední galerií.

Divadlo v lázeňském městečku velmi oživilo kulturní život Cieplic. Zajímavostí je, že 
v představeních hrály i titulované osobnosti, které sem jezdily jako lázeňští hosté  
a také členové rodu Schaffgotschů. Dnes sídlí v budově Lázeňské loutkové divadlo 
(Zdrojowy Teatr Animacji), které připravuje především překrásná představení pro 
děti a mládež. 

Park, který před nedávnem prošel celkovou renovací, má plochu více než 16 hektarů. Rostou 
zde okázalé tuzemské stromy, mimo jiné javory a javory kleny, lípa srdčitá i dub letní a také 
exotické – dub červený či douglaska. Upravované cestičky s lavičkami vybízejí k odpočinku 
a relaxaci.

Park Zdrojowy 1

+48 75 75 57 690

www.teatr.jgora.pl

po domluvě

dostupný

Lázeňské divadlo (foto M. Kryla)

Koncertní mušle (foto M. Kryla)

Lázeňský park (foto C. Wiklik)
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Cieplické termály 
(foto archív Cieplické termály) cIePlIcKé terMály  

(terMy cIePlIcKIe) 
Unikátnost tohoto bazénového rekreačního a spor-
tovního komplexu spočívá ve využití termálních vod, 
jejichž chemické složení je jedinečné v evropském 
měřítku (jedná se o slabě mineralizovanou, fluori-
dově-křemičitou vodu – množství oxidu křemičitého 
v jednom litru vody je 100 miligramů, což je nejvíce 
mezi ostatními polskými minerálními termálními 
vodami. Jedinečná je i teplota – téměř 90˚C. Tyto 
vody mají velmi příznivý vliv na regeneraci celého or-
ganismu. Součástí komplexu Cieplických termálních 
lázní jsou: rekreační bazén s plaveckými dráhami; 
dvě brouzdaliště pro děti se skluzavkou a bazénový-
mi chrliči; dva termální bazény s vodními atrakcemi 
jako jsou: hydromasáže, houpačka a masážní lavice; 
venkovní termální bazén; venkovní rekreační bazén s 
toboganem, lehátky a koši na basketbal. Doplňkem 
komplexu bazénů je SPA zóna, která zahrnuje: finské 
sauny, parní saunu a infrasaunu, masážní trysky, 
vířivku, tepidárium, sněžnou jeskyni, ledovou fontá-
nu, relaxační zónu s vyhřívanými lehátky a masážní 
studio. Mimo to se v objektu nachází víceúčelový sál, 
kde lze pořádat školení, a restaurační část. 

O malém Norsku  
na úpatí Krkonoš
norsKý PaVIlon (PaWIlon norWesKI)

Německý císař Vilém II. přímo miloval 
Norsko. Podařilo se mu uspořádat až 26 
výprav do této země. Proto také Eugen 
Füllner prohlásil v roce 1906, že k příle-
žitosti 25. výročí svatby císaře postaví 
budovu norského rázu v parku v Ciepli-
cích, který založil. Vždyť jako majitel velmi 
dobře prosperující továrny papírenských 
strojů byl velmi zámožným člověkem. 
Navíc sám navštívil Norsko, protože v této 
době byli Norové špičkou ve výrobě stro-
jů pro papírenský průmysl. Byl průmyslní-
kem, ale měl také hluboké sociální cítění. 
Pro zaměstnance své továrny postavil 
sídliště, kolem něhož začal v roce 1906 
vytvářet rozlehlý park. Jeho zařízení svěřil vratislavskému projektantovi zahrad  
a parků Fritzi Hanischovi. Parku se časem začalo říkat Norský park (Park Norweski) 
podle pavilonu, který tam byl postaven.

Autorem projektu pavilonu byl Einar Smith, žák Holma Hansena Muntha, zakladatele nor-
ského stylu a autora budovy restaurace Frognerseteren na svazích Oslofjordu, která byla po-
stavena v roce 1880. Po vzoru této budovy byl vytvořen pavilon v Cieplicích. Norský pavilon 
je postaven ze smrkového dřeva na základech z krkonošské žuly. Vybavení interiérů se ujala 
řezbářská škola v Cieplicích, která za svůj vznik do velké míry vděčí právě Füllnerovi. Stavba 
byla ukončena v roce 1909. 

Dlouhá léta sloužil Norský pavilon jako restaurace. Po druhé světové válce až do 
roku 2013 zde sídlilo Přírodovědné muzeum. V současnosti objekt čeká na nové 
využití. Jedná se o klasickou podobu norského stylu. Patří mezi nejstarší objekty 
svého druhu v Evropě. Hned vedle protéká potok Wrzosówka a před budovou se 
nachází rybník s historickým kamenným můstkem a osvětlenou fontánou. V jeho 
vodě se shlíží romantický altánek, poblíž je sportovní hřiště, dětské hřiště a posi-
lovna pod širým nebem.

Koncertní mušle (foto M. Kryla)

ulice  Wolności 268 (Park Norweski)

Norský pavilon (foto M. Kryla)
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Sakrální... dům
Kostel nejsVětějšího srdce ježíšoVa  
(KoścIół PW. najśWIętszego serca Pana jezusa)

Doba byla nejistá. Sobieszówští evangelíci, jimž pruský král Fridrich II. Veliký povolil 
postavit kostel, se chtěli raději zajistit. V minulosti už měli kostel v obci – současný 
kostel sv. Martina, před válkou zasvěcený sv. Barboře – ale po třicetileté válce jim byl 
odebrán v souladu se stále aktuálním pravidlem cuius regio, eius religio. Vždyť teh-
dejší Slezsko patřilo katolickým Habsburkům. Teď byl král evangelík, místní byli ale 
prozíraví a řídili se heslem, že opatrnosti není nikdy dost. Farní rada proto rozhodla, 
že kostel by měl být postaven tak, aby, pokud se něco stane, mohl byt snadno pře-
stavěn na obchodní dům nebo obytnou budovu.

Kostel byl postaven v roce 1745 na obdélníkovém půdorysu. Okna byla malá, ale 
ve dvou řadách podle poschodí. Celek přikrývala mansardová střecha. Stavební 
práce řídil mistr Georg Porrmann, tesařské pak Gottfried Mattern. V roce 1796 byla 
přistavěna sakristie (v současnosti je tam presbytář), a v 70. letech 20. století byla 
k presbytáři přistavěna budova se sakristií a posluchárnou pro výuku náboženství.

V barokně zařízeném interiéru kostela zaujímá iluzionistická malba na oblém 
stropě – dílo neznámého umělce. Zdá se přímo popírat původní ostražitost sobie- 
szówských evangelíků, vzniklo ale v roce 1777, kdy už mohli získat trochu jistoty  
o budoucnosti své modlitebny. Malby pokrývají i přední část empor. Jsou tam zná-
zorněny výjevy ze Starého Zákona a Kristova života. Velmi cenným dílem je obraz 
Wlastimila Hofmana, polského malíře, který se roku 1947 usadil ve městě Szklarska 
Poręba. Je na něm Ježíš Kristus jako dobrý Pastýř na pozadí Krkonoš, hradu Chojnik 
a kostela sv. Martina. Dalším pokladem kostela jsou bezpochyby varhany z roku 
1748, vybudované Johannem Gottlobem Meinertem z Wleně. Udržují si neopako-
vatelný zvuk nástroje z 18. století.

Kostel převzali v roce 1946 katolíci, kteří dosud pečovali o kostel sv. Martina v Sobieszówě. 
Zajímavostí je, že se v budově někdejší fary vzdělával malíř a performér Dariusz Miliński, 
umělec, který svým projektem Kouzelná Plawna (Magiczna Pławna) doslova začaroval tuto 
malebnou obec, která je od Jelení Hory vzdálená cca 30 kilometrů.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Sobieszówě (foto C. Wiklik)

ulice Cieplicka 219

+48 75 755 34 10

www.parafiasobieszow.pl

otevřena je předsíň

dostupný 
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Kostel existoval už jistě koncem 16. stol., kdy 
obec patřila Gotsche Schoffovi. Jeho vybavení 
pochází z doby barokní přestavby koncem 18. 
století. Spíše skromný interiér překvapuje po 
shlédnutí epitafů úředníků pracujících na pan-
ství Schaffgotschů (vedle se nachází někdejší 
schaffgotschovský zámek) či figury sv. Leonarda 
a sv. Floriana u hlavního vstupu. U kostela stojí 
věž z roku 1647 se zvonem, o kterém se traduje, 
že byl vytvořen po přetavení děla z nedalekého 
hradu Chojnik. Kostelík je obehnán zdí někdej-
šího hřbitova.

Kostel měl štěstí na své správce. Jedním z prvních, 
na nějž historie nezapomene, byl Marek Meischeider 
(zemřel v roce 1520). Ten tak horlivě hlásal Boží slovo, 
že mnozí čeští osídlenci husitské víry žijící ve Sklářské 
Porubě (ležela v jeho farnosti) přestoupili na katolici-
smus. Kromě toho tam postavil dřevěnou kapli. Pro 
sobieszówský kostel pořídil v roce 1515 oltář s obra-
zem sv. Barbory.

Dalším farářem v kostele, který se ukázal jako vý-
znamná osobnost, byl František Klenner. Do Sobieszówa přicestoval po zrušení cisterciácké-
ho řádu ve Slezsku v roce 1810. Byl vzdělaný a měl velký pocit poslání. V oblasti obydlené 
hlavně evangelíky jezdil na koni, kterého obdržel od hraběte Schaffgotsche a hlásal katolic-
kou víru. Účinně, protože za nedlouhou dobu zhruba 300 lidí konvertovalo do katolicismu. 

Klenner také psal kroniku so-
bieszówské farnosti od nejra-
nějších dob do roku 1839. Ta 
je dodnes neocenitelným po-
kladem kostela v Sobieszówě.

Po druhé světové válce, 
když se v Sobieszówě usíd-
lili přesídlenci z východních 
oblastí II. Polské republiky  
a dalších regionů Polska, se 
hlavním farářem stal Fran-
ciszek Marszała-Olszowski. 
Lidé, kteří se účastnili jím 
sloužených bohoslužeb 
si dodnes pamatují jejich 
nevšední atmosféru, pocit 
vzájemnosti Poláků mod-
lících se v polštině na no-
vém území, které se pro ně 
mělo stát novou vlastí. Na 
bohoslužby chodilo tolik 
lidí, že v roce 1946 byl kos-
tel přeměněn na pomocný  
a hlavním kostelem farnos-
ti se stal dosud evangelický 
kostel, který leží poněkud 
níž. 

Malý kostel velkých lidí
Kostel sV. MartIna  
(KoścIół śW. MarcIna)

ulice Karkonoska / Cieplicka

+48 75 755 34 10

www.parafiasobieszow.pl

po domluvě

dostupný zvenčí

Kostel sv. Martina (foto C. Wiklik)

Jagniątków (foto C. Wiklik)
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Hrad Chojnik (foto C. Wiklik)

Upředen z legend 
hrad chojnIK  
(zaMeK chojnIK)

Jelení Hora – Sobieszów

+48 75 75 56 394

www.chojnik.pl

I-III, XI-XII  10.00-16.00
IV-VI, IX-X  10.00-17.00
VII-VIII  10.00-18.00

dospělí – 6 PLN, zlevněné 
vstupné 5 PLN, žáci 4 PLN

nedostupný

Hrad je postaven na vysokém vrchu (627 m n. 
m.) a je ověnčen dalekým horizontem hor. Je 
malebný jako z pohádky a jednoduše nemůže 
být obyčejným hradem. To ví každý, kdo se 
alespoň jednou ocitl uvnitř jeho hradeb. Je 
doloženo, že kolem poloviny 14. století posta-
vil kníže Bolek II. v místě starší, dřevěné tvrze 
kamenný hrad. Již v roce 1380 se hrad stal 
majetkem rytíře Gotsche II. Schoffa. On a jeho 
potomci ho rozšířili a přestavěli na feudální 
šlechtické sídlo. To je podoba, která se docho-
vala dodnes. Schaffgotschové vlastnili hrad až 
do roku 1634, kdy byl Hans Ulrich Schaffgot-
sch obviněn ze zrady císaře. Rok nato byl sťat 
v Řeznu.

O tom, jak se dozvěděl o svém tragickém osudu, vy-
práví legenda. Hrabě totiž pozval na jednu z hrad-
ních hostin jistého mnicha z okolí, o němž se říkalo, 
že umí předpovídat budoucnost. Schaffgotsch se 
ho zeptal, co ho čeká. Mnich oznámil, že zahyne 
od studeného železa. Hrabě chtěl zesměšnit toto 
proroctví a zeptal se, co se stane s jehnětem, které 
chovali pod hradem. Mnich odpovědět, že je sežere 
vlk. Schaffgotsch se zasmál, protože od kuchaře 
věděl, že se jehně už připravuje na stůl. Najednou 
přiběhl kuchař a křikl, že hradní pes, který ještě jako 
vlčí štěně byl na hradě ochočen a chován jako pes, 
sežral již upečené jehně...

Císařem zkonfiskovaný majetek získal rod 
zpět až po patnácti letech od ukončení třice-
tileté války. Schaffgotschové už nikdy potom 

Výhled na hrad Chojnik (foto S. Nejranowska)
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PřeshranIční centruM  
aKtIVní turIstIKy  
(transgranIczne centruM 
turystyKI aKtyWnej, tcta)  
Byla zde vybudována dva kilometry dlou-
há multifunkční trasa pro jezdce na in-line 
bruslích a kolečkových lyžích, která se  
v zimě skvěle hodí jako tréninková trasa 
pro běžkaře. V budoucnu se stane sou-
částí plánované, více než 30 kilometrů 
dlouhé sítě tras na území Krkonošského 
národního parku a Lesní správy Szklarska 
Poręba (Nadleśnictwo Szklarska Poręba). 
Součástí centra je budova se sociálním zá-
zemím pro turisty (včetně skříněk na oble-
čení a vybavení), veřejně dostupné toalety  
a pohodlné parkoviště pro 32 aut a 20 au-
tobusů. Projekt byl zrealizován ve spolu-
práci s městem Boxberg (Německo), které 
je od Jelení Hory vzdálené cca 130 kilome-
trů. Město leží u největšího saského jezera, 
kde je možnost plachtění a surfingu. Vede 
tudy také 23 kilometrů dlouhá cyklotrasa.

Když se postavíme na hradní věž, stěží si dovedeme představit, že… právě odsud se do hlubin 
Pekelného údolí vrhla jistá dívka. Podle legendy to byla dcera místního kastelána, která se 
jmenovala Kunhuta. Byla velmi krásná, ale zlá. Rozhodla se, že za manžela si vezme toho, kdo 
v plném brnění a koňmo projede hradní hradby. Pokoušeli se o to mnozí odvážlivci a všichni 
padali do propasti pod hradem. Až se objevil jeden, kterému se tento šílený čin podařil. Už 
předtím se do něj Kunhuta zamilovala. Avšak rytíř Kunhutu odvrhl. Nechtěl se ženit s někým, 
kdo tolik nevinných životů zmařil jen pro svůj rozmar. Zoufalá Kunhuta vyběhla na hradní 
věž a skočila do propasti.

na hradě nebydleli a možná to je dobře, protože v roce 1675 do hradní věže uhodil 
hrom a vzniklý požár úplně zničil toto sídlo. Od této doby je hrad malebná zříceni-
na, kterou už v 18. století hojně navštěvovali turisté (v roce 1822 zde vznikla turis-
tická ubytovna). Jedním z nich byl romantický básník Friedrich Schiller, který svou 
baladu Rukavička napsal patrně vlivem legendy o Kunhutě, kterou slyšel na hradě. 

Hora Chojnik se nachází na území Krkonošského národního parku (KPN), jehož 
ředitelství se nachází na jejím úpatí. Zvláštní ochrana se vztahuje na pahorkatin-
ný vegetační stupeň s převahou buku a borovicí, smrkem, jedlí, klenem javorem, 
habrem a lípou. Od ledna 2016 je kopec – doposud exkláva KPN – propojen s hlavní 
částí parku díky jeho rozšíření o oblasti cenných listnatých a smíšených lesů v okolí 
hor: Żar, Kopista a Szerzawa. Plocha Krkonošského národního parku tak činí téměř 
6000 hektarů.

Hrad Chojnik – nádvoří (foto Vento Studio)

Přeshraniční centrum aktivní turistiky TCTA 
(foto Linkeo Interaktywnie)



Byla od něj mladší o 13 let, plná ži-
vota, znalá světa, s uměleckou duší. 
Rozuměli si beze slov. On – uznáva-
ný spisovatel, vzorný občan, manžel  
a otec a ona – plná kouzla, talento-
vaná, začínající houslistka. Poznali se  
v roce 1893 v Berlíně na premié-
ře jeho dramatu Hanička. Gerhart 
Hauptmann a Margarethe Mars-
chalk se nejprve spřátelili, brzy však 
se tato známost proměnila ve vřelý 
cit. 

Když už manželství spisovatele s Marií rozenou Thienemannovou viselo na vlásku, 
podniknul s Margerethou romantickou cestu do Itálie, která jen podpořila fascina-
ci její osobou. Po materiálním zajištění první manželky a dětí koupil Hauptmann  
v roce 1900 pro sebe a Margarethe pozemek v Jagniątkówě. Tam v letech 1900 až 
1901 nechal postavit vilu podle projektu berlínského architekta Hanse Grisebacha, 
kterou pojmenoval Wiesenstein, tj. Luční kámen. Právě tam se nedlouho po rozvo-
du oženil s Margarethe a svému bratru Carlovi napsal: Nová, tichá krása vyplňuje 
náš dům.

Dům, jehož vznik doprovázela rodinná dramata, se stal vysněným útočištěm pro spisovatele 
a jeho druhou manželku, se kterou ho do konce života pojil hluboký cit a vzájemné pocho-
pení. Zde se Hauptmann skrýval před společenským životem Berlína, zde přijímal návštěvy 
nejvýznamnějších německých umělců, spisovatelů a intelektuálů, zde shromažďoval umělec-
ká díla a tvrdě pracoval. Čas mu odměřovaly východy a západy slunce viditelné ze zahrady  
s výhledem na milované Krkonoše.

Z velké lásky
MěstsKé MuzeuM důM gerharta 
hauPtManna  
(MuzeuM MIejsKIe doM gerharta hauPtManna)

ulice Michałowicka 32

+48 75 755 32 86

www.muzeum-dgh.pl

V–IX út–ne.  9.00-17.00
X–IV út–ne.  9.00-16.00

dospělí 7 PLN, zlevněné vstupné 4 PLN

pouze zvenčíDům G. Hauptmanna (foto C. Wiklik) 

Výhled na kotel Czarny Kocioł Jagniątkowski (foto S. Nejranowska)
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V roce 1912, když už 
bydlel zde, se dozvě-
děl, že mu byla uděle-
na Nobelova cena za 
literární tvorbu. Dnes 
v jeho domě, jehož 
architektura je směsi-
ce historismu a novo-
renesance a v němž 
bydlel až do své smr-

ti v roce 1946, sídlí Městské muzeum Dům 
Gerharta Hauptmanna. Můžete zde vidět 
mj. pracovnu spisovatele, někdejší knihovnu 
či halu s výjimečnou malířskou výzdobou 
od malíře a grafika Johannese Maximiliana 
Avenaria. Byla vytvořena ke spisovatelo-
vým šedesátinám. Avenarius využil motivy  
z Hauptmannových děl (Tkalci, Hanička),  
z Bible (Adam a Eva) a prvky ze životního 
běhu spisovatele (portrét syna Benvenuta  
a druhé manželky Margarethe).

žIVá genoVá BanKa (żyWy BanK genóW) 
Návštěva zde umožní ještě lepší pochopení nejen nesporné hodnoty, jíž je krajina Jelení Hory a jejího nej-
bližšího okolí, ale i přírodního bohatství, jehož výsledkem je tato krajina. Živá genová banka Jagniątków 
je místo, kde probíhá pěstění velmi kvalitních sazenic lesních stromů a keřů významných pro biocenózy, 
kromě toho se zde pěstují byliny. Na místě je rovněž umělé rašeliniště a voliéra s motýli, která stále čeká 

na larvy velmi vzácného motýla jasoně 
červenookého, jenž se kdysi vyskytoval 
v Krkonoších. Probíhají zde vzdělávací 
programy, existuje možnost individuálních 
prohlídek banky, která spadá pod polský 
Krkonošský národní park. 

Jagniątków (foto C. Wiklik)

Interiér muzea (foto Vento Studio)

Gerhart Hauptmann

V Živé genové bance (foto M. Kroczek)
Kresba B. Wieniawska-Raj



Autobusové nádraží (Dworzec Autobusowy Jelenia Góra)
ul. Obrońców Pokoju 1B, 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 64 22 100 (informace a pokladny)
tel. +48 703 403 337 (celopolská informace)
www.pks.jgora.pl

Vlakové nádraží (Dworzec Kolejowy Jelenia Góra)
ul. 1 Maja 77, 58-500 Jelenia Góra
informace o spojích:
tel. +48 76 753 51 22 (Koleje Dolnośląskie)
tel. +48 703 20 20 20 (Przewozy Regionalne)
tel. +48 22 19 436
www.rozklad-pkp.pl

Městská doprava (MZK)
ul. Wolności 145, Jelenia Góra, tel. +48 75 76 48 736
www.mzk.jgora.pl
 Spoje Městské dopravy (MZK):
 • do Cieplic: 4, 6, 7, 9, 14, 15, 17, 22, 23, 26, noční spoj
 • do Sobieszówa: 7, 9, 15, 22, noční spoj
 • do Jagniątkówa: 15

TAXI Jelenia Góra
• Radio Taxi +48 96 22, tel. +48 196 22, +48 75 75 22 777, +48 800 222 222
• Radio Taxi +48 9191, tel. +48 19191, +48 75 76 75 555, +48 800 144 911
• Radio Taxi Śnieżka, tel. +48 196 21, +48 75 75 35 835, +48 800 700 600
• Radio Taxi Mercedes, tel. +48 196 26, +48 75 76 76 550, +48 800 333 333
• Taxi nákladní, tel. +48 75 75 22 727

Důležité informace

BILKOM [android]
Jízdní řád  

– vlaky PKP

MOBILET [android]
Placení za jízdenky  

Městské dopravy MZK
a parkovací automaty

DOPRAVA

Výhled z radniční věže (foto C. Wiklik)



adresa

telefon

web

prohlídky

vstupenky

dostupnost pro hendikepované

Vysvětlivky piktogramů:

MUZEA A GALERIE: 

Muzeum Karkonoskie
(Krkonošské muzeum)
ul. J. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 75 23 465
www.muzeumkarkonoskie.pl
• dospělí – 7 PLN
• zlevněné vstupné – 4 PLN
Otevírací hodiny:
Pondělí – zavřeno
út-ne 9.00-17.00
v neděli vstup zdarma

Muzeum Przyrodnicze
(Přírodovědné muzeum)
w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 11A (bývalý klášter cister-
ciáků v Jelení Hoře-Cieplicích)
58-560 Jelenia Góra – Cieplice
tel. +48 75 75 51 506
www.muzeum-cieplice.pl
• zlevněné vstupné – 4 PLN
• dospělí – 5 PLN
• služby průvodce – 30 PLN
Zdarma děti do 4 let, váleční vete-
ráni a pracovníci muzei (na základě 
průkazu)
Otevírací hodiny:
X-IV: út-pá 9.00-16.00, so-ne 9.00-16.00
V-IX: út-pá 9.00-18.00, so-ne 9.00-17.00
Pondělí – zavřeno
v soboty vstup zdarma
 
Muzeum Miejskie 
„Dom Gerharta Hauptman-
na” w Jeleniej Górze
(Městské muzeum Dům  
Gerharta Hauptmanna)
ul. Michałowicka 32
58-570 Jelenia Góra – Jagniątków
tel. +48 75 75 53 286
www.muzeum-dgh.pl
• dospělí – 7 PLN
(průvodci, řidiči zájezdů – zdarma)
•  zlevněné vstupné – 4 PLN (děti, 

studenti)
•  skupinové vstupné – 6 PLN (skupiny 

nad 10 osob) 

•  rodinné vstupné – 4 PLN/os. (dvě 
dospělé osoby a min. dvě děti do 16 
let)

Otevírací hodiny:
X-IV: 9.00-16.00
V-XI: 9.00-17.00
pondělí: zavřeno
v úterý vstup zdarma

BWA – Biuro Wystaw  
Artystycznych (Městská galerie)
ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 75 26 669
www.galeria-bwa.karkonosze.com
Otevírací hodiny:
po-pá 9.00-17.00
so 10.00-16.00

Galeria Gwiazd
(Hvězdná galerie)
ul. Bartka Zwycięzcy 1
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 663 966 138
www.galeriagwiazd.com
Otevírací hodiny:
út-so 11.00-17.00, ne 11.00-16.00

DIVADLA A FILHARMONIE  

Teatr im. Cypriana Kamila 
Norwida
(Divadlo Cypriana Kamila Norwida)
Al. Wojska Polskiego 38
58-500 Jelenia Góra
Tel. +48 75 64 28 110
www.teatrnorwida.pl

Zdrojowy Teatr Animacji
(Lázeňské loutkové divadlo)
Park Zdrojowy 1
58-560 Jelenia Góra – Cieplice
tel. +48 75 75 57 690
www.teatr.jgora.pl

Filharmonia Dolnośląska
(Dolnoslezská filharmonie)
ul. Józefa Piłsudskiego 60
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 75 38 165 
(vstupenky – pokladna)
www.filharmonia.jgora.pl



Karkonoska Informacja Turystyczna
(Turistické informace)
Plac Ratuszowy 6/7
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 519 509 343
it-jeleniagora@dot.org.pl

Punkt Informacji Turystycznej
(Turistické informace)
Biura Turystycznego Korona
Plac Piastowski 36
58-560 Jelenia Góra – Cieplice
tel. +48 75 755 33 33
 
Urząd Miasta Jelenia Góra
(Městský úřad Jelení Hora)
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 75 46 101
ratusz_um@jeleniagora.pl 
 

Výtisk zdarma
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