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Doporučujeme Městská informační centra

Pozor! Telefonní čísla tísňového volání a informace

 Mobilet [Android] – platba za jízdenky MHD a parkovací automaty www.mobilet.pl
 Zóna placeného stání www.jeleniagora.pl/content/strefa-p%C5%82atnego-parkowania
 Půjčovna jízdních kol www.turystyka.jeleniagora.pl/content/wycieczki-i-trasy-rowerowe
 Taxi www.turystyka.jeleniagora.pl/content/taxi

 Mezinárodní �lmový festival „Zoom – Zblízka” www.zoomfestival.pl
 Teplické jaro www.jeleniagora.pl
 Festival Vídeňské Hudby www.�lharmonia.jgora.pl
 Muzejní noc www.jeleniagora.pl
 Finále jelenohorské rockové ligy, Svátek studentů Juwenalia www.jck.pl
 Mezinárodní festival divadel a avantgardní kultury PESTKA www.jck.pl
 Art & Glass Festiwal www.jeleniagora.pl
 Mezinárodní festival pouličních divadel www.jeleniagora.pl
 Festival dell’Arte v Údolí Paláců a Zahrad www.festivaldellarte.eu/pl
 Září v Jelení Hoře www.jeleniagora.pl
 Festiwal Silesia Sonans www.jeleniagora.pl
 Jelenohorské trhy biopotravin a regionálních produktů www.karr.pl, www.jeleniagora.pl
 Taneční turnaj „Karkonosze Open” www.karkonoszeopen.pl
 Veletrh starožitností a kuriozit  www.jarmarkstaroci.com
 Krokus Jazz Festiwal www.krokusjazzfestiwal.pl
 Sylvester u radnice www.jeleniagora.pl

Doporučujeme UdálostiDoporučujeme Aktivně

Tísňová linka .....................................................................................................................  112

Telefonní číslo dobrovolné horské záchranné služby  ................................. +48 601 100 300 lub 985

Infolinka Polských drah PKP Jelenia Góra (železnice Dolního Slezska) .........  +48 76 753 51 22

Infolinka autobusových spojů PKS Jelenia Góra ............................... +48 75 64 22 100 lub 108

Infolinka MHD .............................................................................................  +48 75 76 48 736

Turistická infolinka ................................................................................................ +48 22 278 77 77
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Doporučujeme Kultura a zábava
 Jelenohorské kulturní centrum www.jck.pl
 Okresní kulturní dům www.odk.jgora.pl
 Městský kulturní dům „Mu�on” www.mu�on.sobieszow.pl
 Umělecký přístav – Teplické kulturní centrum www.przystantworcza.pl
 Lázeňské divadlo animace www.teatr.jgora.pl
 Divadlo Cypriana Kamila Norwida www.teatrnorwida.pl
 Městské muzeum „Dům Gerharta Hauptmanna” www.muzeum-dgh.pl
 Přírodovědecké muzeum www.muzeum-cieplice.pl/index.php/pl
 Krkonošské muzeum www.muzeumkarkonoskie.pl
 Organizace uměleckých výstav www.galeria-bwa.karkonosze.com
 Krkonošská knihovna www.biblioteka.jelenia-gora.pl
 Filharmonie Dolního Slezska  www.�lharmonia.jgora.pl

 Teplické termální lázně www.termycieplickie.pl
 Borowy Jar a horolezecké trasy www.turystyka.jeleniagora.pl/content/borowy-jar
 Aeroklub www.aeroklub.jgora.pl
 Přeshraniční Centrum Aktivní Turistiky www.tcta.com.pl
 Cyklostezky www.turystyka.jeleniagora.pl/content/trasy-rowerowe-0
 Gostar www.gostar.pl
 Ski-aréna Łysa Góra www.lysagora.pl
 Atrakce pro děti a rodiny www.turystyka.jeleniagora.pl/content/atrakcje-dla-dzieci

Zalesněný vrch (375 m n.m.), nachází se
v zákrutu řeky Bobr. Na vrch vede malebná  
procházková stezka, kterou korunuje roz- 
hledna vybudovaná v  roce 1911 zvaná 
Grzybek. Z dvaceti dvoumetrové rozhledny 
je možné obdivovat panorama města, 
Jelenohorskou kotlinu a Krkonoše. Dopo- 
ručuje se pokračovat v  procházce přes 
Borowy Jar ve směru na turistickou zá- 
kladnu polské turisticko-vlastivědné spo- 
lečnosti  Perła Zachodu (Perla Západu).

www.jeleniagora.pl

Kopec Křivoústého
s rozhlednou

„Grzybek”

Rušné Radniční náměstí (Plac Ratuszowy), 
obklopené starými kamennými domy 
z XVII. a XVIII. století, které tvoří jediný 
v Dolním Slezsku kompletní celek zástavby 
podsíňových domů. V centru náměstí stojí 
radnice z poloviny XVIII. století propojená 
s  sousedními „Sedmi domy“ okouzlující 
balustrádou. Vedle radnice se nachází 
kašna se sochou Neptuna, připomínající 
dobré obchodní vztahy městských kupců 
se zámořskými zeměmi, a nedaleko se 
umístila Věž Zámecké brány s vyhlídkou.

www.jeleniagora.pl
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Nádherný chrám na počest patronů 
města Jelení Hora získal �nální gotickou 
podobu v XV. století, z  tohoto období se 
dochovaly kamenné detaily v  portálech 
a orámování oken. Budova zaujme svým 
bohatým interiérem s cenným historickým 
vybavením. Zaslouží si pozornost monu- 
mentální barokní oltář a varhany z XVIII. 
století, kazatelna z  XVI. století a inta- 
rzované lavice.

www.jeleniagora.pl

Menší bazilika
Svatých Erazma

a Pankráce

Neobvyklý, několikrát přestavěný, kom- 
plex opevnění z  počátků XVI. a XVIII. 
století, skládající se z  gotické baziliky, 
barokní Wojanowské brány a dělostře- 
lecké bašty. Architektonicky strohá dělos- 
třelecká bašta s  věží plnila dvojí funkci: 
obranné stavby a kaple svaté Anny. 
V  průčelí jsou umístěny četné střelecké 
otvory, které svědčí o prvotním účelu 
stavby.

www.jeleniagora.pl

Věž, Wojanowská
brána a kaple

svaté Anny

Bývalý barokní kostel z  XVIII. století od 
roku 1953 fungující jako pravoslavný 
chrám. Ikony a ikonostas pocházející 
z  počátku XX. století byly přivezeny ze 
zničeného chrámu z  okolí Lublinu. 
Zvláštní pozornost si zaslouží moderní 
nástěnné malby Jerzy Nowosielského 
a Adama Stalony-Dobrzańského a také 
vestavěné v severní zdi dva středověké 
kamenné kříže.

www.jeleniagora.cerkiew.pl

Chrám
Svatých Apoštolů

Petra a Pavla

Jeden z šesti tak zvaných „kostelů milosti“ 
ve Slezsku, v  současné době katolický 
kostel v  barokním slohu, může pojmout 
až 8 tisíc osob. Postavený počátkem XVIII. 
století na půdorysu řeckého kříže, tyčící 
se nad krajinou díky věži o výšce 66 m. 
Uvnitř se nacházejí varhany z roku 1729 – 
jediný tak velký nástroj v Polsku, ve kte- 
rém se dochovalo 4571 originálních píšťal. 
Kostel je obklopen malebným hřbitovem 
s barokními náhrobními kaplemi z XVIII. 
století.

www.kosciolgarnizonowy.pl

Kostel Povýšení Svatého
Kříže se souborem
náhrobních kaplí

Krkonošské muzeum v  Jelení Hoře je 
moderní budova. Na stálých výstavách: 
„Z historie Jelení Hory a regionu” a „Umě- 
lecké sklo” je k vidění 2 tisíce exponátů. 
Další 2 tisíce vystavených předmětů se 
prezentují v multimediální podobě. Filmy, 
prezentace, Filmy, prezentace, vzdělávací 
počítačové hry doplňují vědomosti o pa- 
mátkách a historii kraje. Krkonošské 
muzeum v Jelení Hoře se odlišuje největší 
v  Polsku kolekcí uměleckého skla čítající 
8 tisíc exponátů.

www.muzeumkarkonoskie.pl
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Krkonošské
muzeum

Barokní budova v  centru městské části 
Cieplice (Teplice), lázeňské čtvrti Jelení 
Hory, patří luteránské církevní obci. 
Jednolodní chrám s  emporami, krytý 
lomenou čtyřspádovou střechou byl 
postaven v  XVIII. století. Ze stejného 
období pocházejí barokně-klasicistní 
prvky zařízení interiéru. V  kostelu se 
nacházejí varhany z XX. století s více než 
2 tisíci varhanních píšťal.

www.cieplice.pl

Evangelický
kostel Spasitele

Působivý palác s hlavní budovou a křídly 
směřujícími do zahrad byl postaven 
v  XVIII. století jako rodinné sídlo. Pozor- 
nost přitahuje ozdobná fasáda s  kartu- 
šemi nad vchody. Palác v klasicistním 
slohu, ve kterém se dnes nachází pobočka 
Vratislavské Polytechnické Univerzity, 
můžeme obdivovat zvenčí a zároveň se 
těšit půvabem udržovaného Lázeňského 
Parku sousedícího s palácem.

www.cieplice.pl

Palác
Scha�gotsch

Během procházek po Teplicích nenechte 
si ujít návštěvu pocisterciáckého kom- 
plexu s  kostelem svatého Jana Křtitele, 
s restaurovanou věží-zvonicí a s částí 
bývalého ženského cisterciáckého kláš- 
teru patřícího v  současné době kolegiu 
Řádu Piaristů. V  budovách Komplexu se 
nachází Přírodovědecké muzeum s mnoha 
bohatými výstavami a unikátní expozicí 
„Virtuální muzeum barokních fresek 
Dolního Slezska“.

www.jeleniagora.pl
www.muzeum-cieplice.pl

Pocisterciácký komplex.
Přírodovědecké muzeum.

Unavivši se na procházce můžete si 
odpočinout v teplickém Lázeňském parku 
a při té příležitosti navštívit Lázeňské 
divadlo animace. Toto je jedno ze tří 
dolnoslezských loutkových divadel, 
nachází se v  klasicistní budově z  XIX. 
století, jejíž interiér a scénické zařízení 
jsou vyrobeny ze dřeva. Divadlo uvádí 
loutková představení pro děti a také 
organizuje řadu hudebních akcí.

www.teatr.jgora.pl

Lázeňské divadlo
animace

v Lázeňském parku

Sousedí s Lázeňským parkem, je dalším 
výborným odpočinkovým místem. Park byl 
vytvořen na počátku XX. století, uchvátí i dnes 
svou krásnou opečovávanou vegetací a také 
architektonickými prvky: kamenným mostem 
nad rybníkem, bílým altánem, množstvím 
stylizovaných laviček a pouličních lamp. 
V parku se nachází Norský pavilon vybudo- 
vaný v roce 1909 podle vzoru restaurace, 
která se nachází přibližně 8 km od Osla. 
Ve večerních hodinách se můžeme kochat 
různobarevně osvětlenou fontánou.

www.jeleniagora.pl

Norský
park

Zámek vybudoval v XIV. století kníže 
Bolek II. Dnes je jednou z nejnavštěvova- 
nějších dolnoslezských pevností. Zámek 
je malebně umístěn, krásně vypadá z pří- 
jezdových cest, ale také umožňuje obdi- 
vovat rozsáhlé panorama Jelenohorské 
kotliny a Krkonoš. V  období prázdnin se 
můžete účastnit jednoho z  rytířských 
turnajů.

www.chojnik.pl

Zámek
Chojnik

V Soběšově (Sobieszów) stojí za to navštívit 
dva unikátní kostely. Kostel Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova je poevangelická budova 
z XVIII. století s dřevěnou kolébkovou kle- 
nbou ozdobenou iluzionistickou malbou. 
Tam se také můžeme pokochat obrazem 
Ježíše na pozadí panorama Krkonoš od 
autora Wlastilima Hofmana nebo na bez- 
cenné varhany. Kostel svatého Martina 
z XIV. století má zase neobvyklé dispoziční 
řešení – hlavní fasádu tvoří prodloužená 
boční stěna.

www.jeleniagora.pl
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Kostel Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova a Kostel

svatého Martina

Postavená v roce 1901 vila laureáta nobe- 
lovské ceny spojuje v sobě historický styl 
s neorenesančním. Uvnitř upoutá pozornost 
Rajský sál s jasnými nádhernými freskami 
a blankytným stropem. Dnes se vila vyu- 
žívá jako pobočka Městského muzea 
věnovaná Hauptmannovi, kde je možné 
prohlédnout výstavu dokumentující jeho 
život. V Domě se konají také koncerty, 
konference, operní workshopy a četné 
akce pro děti.  

www.muzeum-dgh.pl
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Městské muzeum.
Dům Gerharta
Hauptmanna Krkonošské turistický infocentrum, Plac Ratuszowy 6/7, 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 519 509 343, it-jeleniagora@dot.org.pl

Turistická kavárna u Zámkové věže, ul. Podwale 1, 58-500 Jelenia Góra 
tel. +48 792 210 844, info@cafeturystyczna.pl, www.cafeturystyczna.pl

Turistické informace v cestovní kanceláři Trendy Travel, pl. Piastowski 36
58-560 Jelenia Góra – Cieplice, tel.: +48 512 413 153, +48 512 413 074

fot. Vento Studio fot. Vento Studio fot. Vento Studiofot. Michał Krylafot. Sławomir Ślusarczyk

fot. Michał Kryla fot. Michał Kryla fot. Sławomir Ślusarczykfot. Sławomir Ślusarczykfot. Wiesław Jurewicz

fot. Kazimierz Piotrowski fot. Vento Studiofot. Vento Studiofot. Sławomir Ślusarczyk

fot. Vento Studio fot. Vento Studio fot. Vento Studiofot. Michał Krylafot. Sławomir Ślusarczyk

fot. Michał Kryla fot. Michał Kryla fot. Sławomir Ślusarczykfot. Sławomir Ślusarczykfot. Wiesław Jurewicz

fot. Kazimierz Piotrowski fot. Vento Studiofot. Vento Studiofot. Sławomir Ślusarczyk

www.turystyka.jeleniagora.pl

Jelenia Góra Turistické
trasy

Doporučujeme Služby

Doporučujeme Restaurace a ubytování

fot. Karol Soból

fot. Vento Studio

fot. Michał Kryla fot. Karol Soból

fot. Vento Studio

fot. Michał Kryla

Rynek
s radnicí

fot. Tadeusz Prociakfot. Tadeusz Prociak



Divadlo C. K. Norwida

nádraží

Autobusové nádraží

parking

parking BUS 

Filharmonie Dolního Slezska

Krkonošská knihovna

Galerie BWABWA

Městský úřad UM

toaletaWC

pošta

zastávka
meziměstských autobusů

zastávka MHD

Sobieszów

Cieplice

Centrum

Jagniątków
1 den1-denní varianta

2-denní varianta

3-denní varianta

3,5 – 4,5 h

1 den 3,5 – 4,5 h

2 den 2,5 – 3,5 h

1 den 3,5 – 4,5 h

2 den 4 – 5 h

3 den 4,5 – 5,5 h 

atrakce: 1 – 7

atrakce: 1 – 7

atrakce: 8 – 12

atrakce: 1 – 7

atrakce: 8, 9, 10, 11, 12, 15

atrakce: 13, 14

Doporučujeme Turistické trasy

1 Turistické atrakce

Turistické informace

Překlad: 
YELLOW Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.

Mapa zdarma.
Městský úřad Jelení Hora.
Všechna práva vyhrazena.


