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památek a  rezervací, zajímavostí je sesuv na 
jižním svahu Girové z  roku 2010, který je 
díky délce 1 km a rozsahem 20 ha největším 
v  Česku. Turisté, kteří chtějí v  Mostech 
u Jablunkova strávit více dnů, mají na výběr 
ubytování v penzionech, hotelu, turistických 
chatách nebo v  soukromí, na občerstvení 
zve několika restaurací a cukráren. 
Dojet sem lze buď vlakem po mezinárodní 
železniční trati Žilina–Bohumín, nebo autem 
či autobusem po silnici I/11. A komu by se 
v  lůně přírody přece jen zastesklo po ruchu 
města, toho dělí jen 60 km od Ostravy, 
45 km od Žiliny a  pouhých 25 km od 
polského Cieszyna.

Vítejte v Mostech u Jablunkova
Welcome to Mosty u Jablunkova
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Mosty u  Jablunkova najdete lehce: leží 
v  nejvýchodnější části České republiky, 
v  Moravskoslezském kraji, na trojmezí tří 
států – Česka, Polska a  Slovenska. Zdejší 
turistická destinace nese název Těšínské 
Slezsko a  skví se nádhernou přírodou, 
pozoruhodnou lidovou architekturou, 
svébytným folklorem a  do dnešních dnů 
používaným osobitým nářečím. Obydlí 
Mostečanů jsou rozeseta v  údolí říčky 
Ošetnice po obou stranách lesnatého 
Jablunkovského průsmyku. Na východ 
se táhne hřeben Girové a  na západ se 
rozprostírá mohutné pásmo Polomu. Na 
území obce se nachází několik přírodních 
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Mosty u  Jablunkova can be found easily: 
It is situated at the very east part of the 
Czech Republic, in the Moravian-Silesian 
region, bordering with three states – Czech 
republic, Poland and Slovakia. The local 
tourist destination called “Těšín Silesia” 
includes beautiful nature, remarkable 
national architecture, folklore and the 
dialect being still used nowadays. The local 
people live in the valley of the river Ošetnice 
and on both sides of forestal Jablunkov pass. 
There is a  mountain ridge called Girová 
extending eastwards and a  huge zone of 
Polom spreading the opposite way. On 
the territory of the municipality, there are 
several natural landmarks and reservations; 
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a slide on the southern slope of Girová from 
2010 represents an interesting place that is the 
largest slide in the Czech Republic due to its 
length of 1 km and the area of 20 ha. Tourists, 
who want to spend more days in Mosty 
u  Jablunkova, can find accommodation in 
guest houses, hotel and tourist huts or in 
private; several restaurants and cake shops are 
available for their refreshment.
Getting here is possible either by train using 
an international railway Žilina–Bohumín or 
by car or bus on a  road 1/11. Should you 
miss the city life, it is always easy to get to 
the nearest towns around such as Ostrava-60 
kilometres, Žilina-45 kilometres and just 
25 kilometres from Polish Cieszyn.
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V Jablunkovském průsmyku, střežena horami 
Polomem a  Girovou a  umístěna na důležité 
obchodní stezce, tzv. jantarové, později 
měděné, vznikla v 15. století ves, jež byla po 
celé feudální období v držení Těšínské knížecí 
komory. Původní obyvatelé se tu živili hlavně 
pastevectvím a  zemědělstvím. Ve středověku 
zde byla vybudována barokní pevnost, 
šance, sloužící jako opevnění proti nájezdům 
Turků. Od svého vzniku v  roce 1578 byly 
několikrát přestavěny, naposledy v  letech 
1724 až 1729. Jejich tehdejší podoba je na 
zbylých rozvalinách patrna dodnes. V  době, 
kdy význam šancí upadal, začal naopak 
vyrůstat jeden z  dalších symbolů obce – 
tunel – kdysi strategická součást košicko- 
-bohumínské železnice. 
Léta na počátku 20. století přála i  turistice 
a cestování. V regionu působily tři turistické 
spolky (Beskidenverein, Beskid a  Klub 
českých turistů) a  stály u  výstavby mnoha 
turistických chat v  Těšínských Beskydech. 
Jen z  Mostů lze dojít na Skalku, Severku, 
Studeničné či Girovou.

Jak to bylo kdysi?
What did used to be like?
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looks are still apparent on their remains up 
to now. At the time when the importance of 
palisades were diminishing another symbol of 
the village rose, “the Tunnel”, once a strategic 
part of the Košice-Bohumín railway. 
The early years of the 20th century were 
favourable for tourism and travelling. 
There were three tourist associations  
(Beskidenverein, Beskid and Club of Czech 
Tourists) in the region that supported 
construction of many tourist chalets in 
Těšín Beskydy Mountains. Should you go 
from village of Mosty you can reach Skalka, 
Severka, Studeničné or Girová.

What did used to be like?
Jak to bylo kdysi?
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Within Jablunkov pass, guarded by Polom 
hill and Girová hill, in the fifteenth century,
a village came into being. It was situated on 
an important trade path, called the Amber 
path, later the copper path. It was hold by 
Těšín Chamber of Dukes throughout the 
feudal area. 
The initial inhabitants made their 
livelihoods by grazing and agriculture. 
A  baroque fort and a  palisade were built 
and at the Middle Ages against the raids 
of the Turks. They had been re-built a few 
times since their origins in 1578, for the 
last time between 1724–1729. That times 
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Co v létě?
And what to do in summer?
Chcete-li vyrazit za rekreací a  sportem do 
Mostů u  Jablunkova v  tu nejvhodnější 
dobu, pak vězte, že ta je tu po celý rok. 
Pokud zvolíte letní sezonu, sportovních 
zážitků, i těch adrenalinových, si tu užijete 
do sytosti. Třeba ve zdejším Ski areálu. 
Nejdříve můžete nasednout na horskou 
vozíkovou dráhu alias bobovku, pak 
popustit uzdu své pohybové fantazie 
a  připoutáni na gumová lana si vyskočit 
pěkně vysoko na bungee trampolínách, 
můžete také dovádět v  aquazorbingu 

a  vyzkoušet si střílení z  luku. Pro mrňousky 
je tu k  dispozici dětský zábavní park, osm 
trampolín, skluzavka tygr aj.
Osvěžení v  horkých dnech najdete v  neda-
lekém mini aquaparku. Kdo chce zůstat 
u  klasiky, ten jistě nepohrdne turistikou 
a cykloturistikou. Mosty a jejich okolí jsou jako 
stvořené pro vyznavače horských kol. V rámci 
produktu mtbbeskydy.cz je vytipována celá 
řada MTB tras, soutěživí cyklisti si mohou 
poměřit své síly např. v  závodech do vrchu 
(www.uphillmtb.cz).

10 11



12 13

And what to do in summer?
Co v létě?

If you are after a  recreation and sport in 
Mosty u  Jablunkova, you should know that 
the best time is all the way through the year. 
Should you like to choose the summer season, 
you will get a plenty of experience including 
adrenaline ones. For instance the Ski Centre. 
First of all you can get on the bobsleigh, 
then jump up really high when tight up 
with rubber ropes on bungee trampolines. 
You can also frolic in aquazorbing or try 
shooting a  bow. For the smallest ones you 
can pick a children’s entertaining park, eight 
trampolines, an inflatable tiger slide etc. 
Should you need refresh yourself then there is 
refreshment at the nearby aquapark. And if you 
like classicism then tourism and cycletourism 
are here for you. Mosty and its surroundings 
are an ideal place for fans of mountain-bikes. 
There is a wide range of tips for MTB routes 
within the product of mtbbeskydy.cz; the 
emulous bikers can compete in the hill climb 
(www.uphillmtb.cz).
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A co v zimě?
And what to do in winter?
Mosty, zima a  lyže k  sobě zkrátka patří. 
Však také mostecký Ski areál nabízí skvělé 
podmínky pro sjezdaře i  běžkaře. Tři 
osvětlené sjezdové tratě v  celkové délce 
téměř dva kilometry, zařazené do druhého 
stupně obtížnosti, jsou uměle zasněžovány 
a  upravovány. Na vrcholky sjezdovek vás 
vyveze 1 vlek pro dospělé, jeden pro děti 
a  od zimy 2018/2019 také sedačková 
lanovka! Nechybí tu ani kvalitní běžecké 
stopy, a tak zdatní běžkaři snad nepohrdnou 
pravidelně udržovanou trasou z Jablunkova 

přes Studeničné až na Girovou nebo Hrčavu. 
A  kdo chce z  upravované stopy vystoupit 
a  užívat si volný pohyb, pro toho je jako 
stvořená oblast Skalky a  Velkého Polomu. 
Stačí běžky vyměnit za skitouringové nebo 
backcountryové lyže.
Součástí Ski areálu v  Mostech je také dobré 
technické zázemí se stanovištěm horské 
služby, půjčovnou lyží či lyžařskou školičkou. 
Komu to vše nestačí, tak vězte, že přes zimu je 
v provozu také bobová dráha.
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And what to do in winter? 
A co v zimě?

The village of Mosty, winter and skiing always 
come together. That is why the Mosty Ski 
Centre offers fabulous conditions for downhill 
skiers and cross-country skiers. Three floodlit 
ski slopes, reaching the length of almost two 
kilometres, classified at the second level of 
difficulty, are artificially covered with snow. 
You can be brought to the tops of the slopes by 
one lift for adults, one for children and, from 
winter 2018/2019, also by a  chairlift! There 
are also first-rate trails that will be appreciated 
by cross-country skiers. The tracks are within 
Jablunkov going through Studeničné, further 
to Girová or to Hrčava. And who wants to get 
out of the treated tracks and enjoy a freedom 
and open space, will definitely like the area 
of Skalka and Velký Polom. Simply replace 
the cross country ski for skitouring or back 
country ones.
There are also good technical facilities 
including a  post of alpine rescue service 
and rental ski service. If you still do not 
have enough, be informed that there is also 
a bobsleigh track in operation in winter.
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Poznejte gorolské tradice a řemesla
Discover Gorol traditions

ochutnat tradiční pokrmy nebo si sami 
vyrobit suvenýr.
S Mosty je více než 40 let spojován také tzv. 
„Bal Gorolski“, jímž se vždy první lednovou 
sobotu zahajuje zdejší plesová sezona. Pánové 
i  dámy přicházejí oděni do krojů a  plesu 
předchází mezinárodní přehlídka lidových 
kapel a tanečních souborů. 
Gorolské tradice, to jsou také různé 
gastronomické speciality, kterým vévodí různé 
bramborové speciality v čele s bramborovými 
plackami. Zde se připravují pečením na 
plotně na sucho, podávají se se škvarky 
nebo smetanou a  všem je doporučujeme 
ochutnat např. v hotelu Grůň nebo na některé 
z kulturních akcí.

19

V Mostech u Jablunkova přinášel stejně jako 
v celém okolním regionu trojmezí zdejším 
obyvatelům – horalům, zde nazývaným 
Gorole, obživu především chov ovcí 
a zpracování surovin, které jim poskytovaly, 
hlavně mléka a  vlny. Výroba sýra, ale také 
stará ruční řemesla drátenictví, tkalcovství, 
hrnčířství, výroba šindelů aj., to bylo to, co 
naši předci ovládali nejlépe. Naštěstí nebyla 
původní řemesla zapomenuta a starostlivě se 
tu předávají z generace na generaci.
Vyhledávaným místem, kde se návštěvníci 
o  řemeslech a  tradicích něco dovědí, ale 
také si je sami vyzkouší, je obnovená budova 
starého fojtství z roku 1790 v centru Mostů 
u Jablunkova. Roubená stavba však podlehla 
zubu času, a tak byla na přelomu let 2007až 
2008 zbořena a na jejím místě postavená její 
kopie. Dnes v ní najdete Gorolské turistické 
informační centrum s nabídkou služeb pro 
turisty a zajímavým kulturním programem 
věnovaným tradicím. Během prázdnin zde 
pořádají Dny s  řemeslem. Návštěvníci si 
během nich můžou vyzkoušet stará řemesla, 
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Discover Gorol traditions 
Poznejte gorolské tradice a řemesla

try out traditional crafts, sample some local 
delicacies and even make your own souvenirs.
It is important to mention “Gorolski Ball” 
which has been in connection with Mosty 
for almost 40 years. It takes place on the first 
Saturday in January and starts the local ball 
period. Ladies and gentlemen come wearing 
costumes and there is a parade of folk bands 
and dancing groups prior to the ball.
Gorol traditions include also various 
gastronomic masterpieces, which are 
dominated by different potato specialities, 
with potato pancakes at the top. They are 
being baked on the drought plate, served with 
cinders or sour cream and we recommend 
everybody tastes them, e.g. in Hotel Grůň or 
at some of the cultural events.

21

The local population of highlanders, 
here called “Gorole”, living in Mosty 
u  Jablunkova as well as in the whole 
surrounding region of tripoint, earned 
their living mainly by sheep farming and 
processing milk and wool that the animals 
produce. Typical hand crafts included 
cheese-making, wire-making, weaving, 
pottery, and wooden roof tiles. Even today 
these traditional crafts have still not been 
forgotten, and their secrets are proudly 
passed on from generation to generation.
Popular attraction is the Gorol Tourist 
Information Centre (GOTIC) in Mosty 
u Jablunkova, where visitors can learn more 
about gorol crafts and traditions – and 
try out crafts for themselves. The centre is 
located in a replica of the original wooden 
mayor’s  house dating from 1790, and it 
offers a  wide range of tourist services as 
well as hosting a  fascinating programme 
of events promoting regional traditions. If 
you’re here in the summer months, don’t 
miss the Craft Days festival where you can 

20
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Pojďte se bavit!
Come and play!

23

Gorolský bál a mezinárodní folklorní přehlídka 
/ Gorol Ball and the international festival of 
folklore ensembles (leden / January)

22

Lyžařské závody / Public ski races (leden–březen 
/ January–March)
Lyžařské závody Zjazd Gwiaździsty / Public ski 
races Zjazd Gwiaździsty (únor / February)

Jaro a Velikonoce / Spring and Easter (březen až 
duben / March–April )

Mostecký guláš / Goulash of Mosty (květen / May)

Řezbářský plenér / Open air woodcarving event 
(květen+červenec / May+July)

Beskydský železný hasič / Beskydy Iron Fireman 
(květen / May)

Gorolské dny s řemeslem / Days with craft 
(červenec+srpen / July+August)

Život v posádce Šance / Life in 
Šance Crew (červenec / July)

Karpatský šerpa / Carpathian 
Sherpa (srpen / August)
Vatra vzájemnosti / Intercom-
munity Bonfire (srpen / August)

Mostecké léto aneb zažeň hlad bramborem 
/ Summer in Mosty or squash hunger with 
potatoe (srpen / August)

Pouť sv. Hedviky / St Hedwig´s Pilgrimage 
(říjen / October)

O nejlepšího Pexesmana / Memory card game 
(říjen / October)

Mostecká zabíjačka & Mikuláš 
/ Pig-slaughtering in Mosty & 
St. Nicholas Day (prosinec / 
December)
Živý betlém / Live Nativity 
Scene (prosinec / December)

Běh do vrchu Mosty–Skalka 
/ Uphill run Mosty–Skalka 
(29. 12.)



Gorolské turistické informační centrum 
v Mostech u Jablunkova
•	 standardní	a	certifikované	služby	informačního	centra
•	 kulturní	akce,	výstavy	a	gorolské	dny	s	řemeslem
•	 regionální	produkty,	suvenýry,	mapy,	pohlednice,	knihy	aj.
•	 půjčovna	elektrokol,	nabíjecí	stanice	pro	elektrokola
•	 slevová	karta	hosta	„Těšínské	Slezsko	Region	Card“

The Gorol Tourist Information Centre 
in Mosty u Jablunkova
•	 Standard	and	certified	services	of	Information	Centre
•	 Cultural	events,	exhibitions	and	Gorol	days	with	craft
•	 Regional	products,	souvenirs,	maps,	post	cards,	books,	etc.
•	 Rent	of	electrical	bicycles,	charging	station	for	electric	bikes
•	 Discount	guest	card	“Těšínské	Slezsko	Region	Card”
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Těšínské Slezsko Region

card
Více zážitků za méně peněz

www.tesinskeslezsko.cz 

739 98 Mosty u Jablunkova 381,
Česká republika
GPS: 49°31'35.566"N, 18°45'11.604"E
+420 558 341 586, 603 825 226
www.gotic.cz 

Česká republika
Czech Republic


