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Informační centrum sídlí v historické budově z roku 
1883. Budova je situována přímo v centru obce 
Istebna, na nádvoří kostela Dobrého pastýře. V IC si 
můžete vyzvednout mnoho propagačních materiálů 
s informacemi o Beskydské Trojvsi a jejím okolí 
i  o  infrastruktuře cestovního ruchu. K dostání jsou 
mapy a průvodci. Můžete se připojit na internet. V 
kulturním středisku si můžete zakoupit regionální 
literaturu. Je zde půjčovna lidových krojů. IC pořádá 
několikrát do roka řemeslné dílny pro manuálně 
zručné návštěvníky.

IC podporuje propagaci profesionálních umělců 
i lidových tvůrců. Jsou pořádány četné výstavy, 
vernisáže a jarmarky. Je zde vystavena největší 
krajka na světě z obce Koniaków. Ke zhlédnutí jsou 
fotografie zachycující film „Čtyři z tanku a pes a   
spousta zajímavých krátkodobých výstav. Každoročně 
v období prázdnin probíhá Výstava lidové tvorby, na 
níž si můžete koupit umělecká díla.
IC pořádá většinu kulturních akcí v obci Istebna. Mezi 
nejznámější patří Zimní vozatajské závody, Dny obce 
Istebna, Istebňanský festival, Dny koniakovské krajky 
nebo Obecní dožínky.

Informační centrum sídlí v atraktivním prostředí 
Dřevěnky na Fojtství v Mostech u Jablunkova, 
která je věrnou replikou stavení z roku 1790. Byla 
zrekonstruována v roce 2008 a od té doby slouží 
návštěvníkům Mostů u Jablunkova.

Informační centrum nabízí standardní a certifikované 
služby IC, pořádá kulturní akce, výstavy a velmi 
oblíbené jsou řemeslné dny. Během nich se prezentují 
lidoví tvůrci a veřejnost si může vlastnoručně 
vyzkoušet tradiční lidová řemesla a připomenout si 
tak časy dávno minulé, nechybí ani tradiční kuchyně. 

V obchůdku jsou k dostání suvenýry s regionální 
tématikou, mapy, pohlednice, knihy apod. Návštěvníci 
si v IC mohou pořídit kartu hosta „Těšínské Slezsko 
Region Card“ a s ní pak čerpat slevy u více jak 50 
poskytovatelů v celém Těšínském Slezsku. Zažijí tak 
více zážitků za méně peněz! Cyklisté na elektrokolech 
zde mohou využít nabíjecí stanici.

Před vstupem do Dřevěnky na Fojtství a infocentra 
stojí maketa postav v regionálním gorolském kroji, se 
kterou se návštěvníci rádi fotí a získávají tak netradiční 
památku na návštěvu nejvýchodnějšího regionu 
České republiky.

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 
w Istebnej (GOK, PIT i BP w Istebnej)

Kde najít?

43-470 Istebna 68, Polsko
GPS: 49°33’50.002”N, 18°53’32.363”E
+48 33 855 61 58, +48 516 195 614
promocja@ug.istebna.pl 
istebna@silesia.travel
www.istebna.eu

Gorolské turistické informační centrum v Mostech u Jablunkova

Kde najít?

739 98 Mosty u Jablunkova 381 
Česká republika
GPS: 49°31’35.566”N, 18°45’11.604”E
+420 558 341 586, +420 603 825 226     
www.gotic.cz
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Milí turisté, 
připravili jsme pro vás průvodce, ve kterém najdete tipy 
pro strávení příjemných chvil v regionu česko–polsko-
slovenského trojmezí. Připravili jsme vám náměty 
pro jednodenní výlety, během kterých navštívíte 
zajímavá místa na všech třech stranách hranice. První 
část průvodce je věnována zmiňovaným výletům, 
ve druhé části máte k dispozici přehlednou databázi 
všech zajímavých míst v okolí trojmezí se stručnými 

Stát v jednom okamžiku ve třech státech? To přece 
můžete zažít v tomto regionu! Stačí vyrazit na výlet 
buď ze slovenské obce Čierne po zelené značce (2 
km) nebo po žluté značce z polské Jaworzynki (1 km) 
nebo z české Hrčavy dva kilometry po žluté. Trojmezí 
je dobře dostupné nejen pro pěší, ale i cyklisty. Z české 
a polské strany je přístup vhodný také pro turisty 
s kočárky a samotný závěr po česko-polské hranici 
je bezbariérový. Z české i polské strany je přístupová 
cesta osvětlena, na Trojmezí tak můžete bezpečně 
vyrazit i večer. V cíli si pak návštěvníci můžou 
odpočinout v dřevěných přístřešcích, na slovenské 
straně s ohništi. Trojmezí se neustále rozvíjí, brzo vás 
zde jistě přivítá i  další infrastruktura. 

popisy. Díky ní si můžete své výlety dále doplňovat či 
obměňovat dle vašich preferencí. 
Dřív než se vydáte poznávat a objevovat krásy 
a  zajímavosti česko-polsko-slovenského regionu 
trojmezí, navštivte naše informační centra v Mostech 
u Jablunkova a v Istebne, kde vám rádi a ochotně 
poradíme další zajímavosti a budeme se snažit, abyste 
od nás odcházeli spokojeni.

Srdečně zveme na trojmezí na česko-polsko-slovenské hranici!

Samotný trojmezní bod je označen malým monolitem 
a najdete jej ve strži potůčku hluboké 8 m a široké 34 
m. Na české, polské i slovenské straně se tyčí tři 240 
cm vysoké žulové monolity tvořící trojúhelník nad 
zmiňovaným trojmezním bodem. 
Na Trojmezí a v blízké Hrčavě se koná během celého 
roku řada akcí pro veřejnost, které stojí za to navštívit. 
Setkání návštěvníků ze tří států s různými měnami 
a  jazyky má své neopakovatelné kouzlo. Přijďte 
si ho užít a ještě se pobavit na akcích jako jsou: 
Stavění máje, cyklistické akce, Goralský maraton, 
Svatá mše na Trojmezí, Turistický pochod přes tři 
státy, Cyrilometodějská pouť, Ostatky nebo Hrčavský 
gastronomický festival a beerfest.

TROJMEZÍ - TŘI STÁTY, TŘI MĚNY, TŘI JAZYKY A PŘESTO SPOLEČNÉ!

Příjemný pobyt vám přejí 
pracovnice informačních center v Mostech u Jablunkova a v Istebne.
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Výlet č.1 - HREJTE SI, POZNÁVEJTE A POKLAD NAJDĚTE

Dopoledne se vydejte autem nebo na kole na výlet 
za poznáním do údolí Lomné. Nejdříve navštivte 
jedinečné zážitkové centrum URSUS, jež nabízí 
unikátní expozice zaměřené na vznik a vývoj Beskyd. 
Své znalosti si obohatíte prostřednictvím 3D modelů, 
interaktivních panelů, audiovizuálních nahrávek, 
venkovní stezky Zelený ráj nebo 3D filmu. Rezervujte 
si na návštěvu URSUSu dvě až tři hodiny. Komu 
vyhládne, může se občerstvit v kavárničce, kde kromě 
výtečné kávy ochutná i bylinné čaje, domácí štrůdl a 
jiné dobroty. Pak se vydejte do centra Dolní Lomné. 
Po pravé straně najdete repliku roubené staré školy 
z 19. století, ve které dnes sídlí Lomňanské muzeum. 
Naproti muzea můžou děti skotačit na hopsadlech, 
houpačkách, skluzavce a pružinových houpačkách. 
Pokračujte dále a po 2 km přijedete k Zemědělskému 
dvorku (vlevo u silnice), kde se můžete projít mezi 
domácími zvířaty a hodně zajímavého se dovědět. 
Jen o kousek dál a na opačné straně silnice zavítejte 
do infocentra, kde se dovíte o naučných stezkách, 
které zde mají svůj počátek. Také si zde můžete 
sjednat průvodce naučnou stezkou pralesu Mionší.

Než se vrátíte zpět do Mostů, navštivte městečko 
Jablunkov a jeho Mariánské náměstí s barokní 
sochou Imacullaty z r. 1655 a kašnou s fontánou. 
Prohlédněte si měšťanské domy nebo jablunkovskou 
radnici postavenou ve vídeňském slohu. Prohlídku 
muzeí si nechejte na jiný den, nejprve navštivte 
informační centrum (Jablunkovské centrum kultury 
a informací) a načerpejte řadu užitečných informací. 
Najdete ho jen pár kroků z náměstí, vedle kostela 
Božího těla.

Z Jablunkova se přesuňte zpět do Mostů u Jablunkova 
a kousek za kostelem odbočte vlevo do místního 
skiareálu. Je otevřen celoročně a celá rodina si zde 
užije hodně legrace na bobové dráze, trampolínách, 
skluzavce tygr, v aquazorbingu či při lukostřelbě.  
Pokud se budete chtít v parném létě trošku schladit, 
nedaleko je miniaquapark.

A nyní váš dnešní den plný her a zážitků vrcholí! 
V Gorolském turistickém informačním centru, které 
najdete vedle Kostela sv. Hedviky ve stylové Dřevěnce 
na Fojtství, si vyzvedněte leták s quest trasou a vydejte 
se po stopách historie. Trasa hledačky není dlouhá, 
je ideální na letní podvečer. V terénu není značena, 
musíte si ji sami najít podle informací v letáčku. Pro 
lepší zábavu při hledání je text veršovaný a nese v 
sobě různá vodítka, hádanky a úkoly. Odměnou vám 
bude poklad!

Víte že?

V informačním centru 
v Jablunkově si můžete 

vypůjčit koloběžku nebo 
longboard a poznávat krá-
sy Jablunkova netradičně.
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Během tohoto výletu nechejte svého motorového 
miláčka zaparkovaného a vyrazte na pěší výlet. Abyste 
se nemuseli vracet stejnou cestou, navrhujeme využít 
hromadnou přepravu. Z místa vašeho ubytování se 
přesuňte autobusem nebo vlakem na silnici vedoucí 
z Jablunkova do Horní Lomné, kudy jezdí linka 
autobusu č. 784. Pro nástup si vyberte některou ze 
zastávek: Návsí, žel.st., Jablunkov, aut. st., Sanatorium, 
Skotňa (přestup z autobusu z Mostů u Jablunkova) 
nebo Mlýny (přestup od vlaku). Jízdní řády jistě lehce 
vyhledáte na internetu.

Autobusem dojeďte až na konečnou v Horní Lomné a 
vydejte se po žluté značce přes Přelač na Muřínkový 
vrch – 940 m n.m. (3,5 km). V malebném místě stojí 
kaplička se studánkou, u které se můžete občerstvit. 
V neděli po 27. červnu se u kaple koná pouť, na níž se 
schází sousedé z obou stran hranice. Dále pokračujte 
1,5 km po červené značce na vrchol Velkého Polomu 
(1067 m n.m.), stezka svižně stoupá kolem skalních 
mrazových srubů. Vrchol je zalesněný a je bez výhledů 
a tak po krátkém vydechnutí pokračujte z kopce další 
2 km až ke Kamenné chatě. Je to první ze tří chat, které 
vás čekají a nabízejí občerstvení i noclehy. Třešničkou 
na dortu je volně přístupná rozhledna. Červená 
značka vás bude provázet i nadále, po 1 km přijdete na 
sjezdovku Severku, a když se dáte nahoru doprava, po 
pár metrech dojdete ke stejnojmenné turistické chatě. 
Zbývá další kilometr po červené značce a jste u třetí 
z chat; tentokrát vás vítá turistická chata Skalka.

Po turistickém výšlapu vás už čeká jen cesta z kopce 
a my pro vás máme dobrou radu: vypůjčte si na 
chatě Skalka koloběžky a cestu z kopce zvládněte 
netradičně! Doporučujeme si koloběžky předem na 
chatě objednat! 

Jedna z variant cesty do Mostů, kde koloběžky 
odevzdáte na domluveném místě: od chaty se vydejte 
po žluté značce zhruba 600 m a v místě, kde žlutá 
značka vchází pěšinou do lesa, se dejte po lesní cestě 
doprava po cyklotrase č.6084. Čekají vás téměř 3 km 
traverzové cesty, která vyústí na asfaltovou lesní silnici. 
Po ní se dejte vlevo dolů. Po 1 km přijedete k odbočce 
a zde se můžete rozhodnout, zda do centra Mostů 
pojedete vpravo lesní cestou přes místní část Šance 
(4 km) nebo rovně po asfaltové silnici a kolem bývalé 
chaty Zuzana (4 km). Trasu pro sjezd si ale můžete dle 
chuti různě upravovat a prodlužovat.

Výlet č.2 - DO KOPCE PĚŠKY, Z KOPCE NA KOLOBĚŽCE

Víte že?

Každoročně probíhá novoroční 
výšlap na Velký Polom ze 

slovenské i české strany a v 
srpnu se u Kamenné chaty 
koná Vatra česko-slovenské 

vzájemnosti. Skalku si oblíbili 
sportovci: vždy 29. 12. se koná 
Běh na Skalku a v srpnu Kar-

patský šerpa – závod družstev 
ve vynášce sudu piva z Mostů 

na Skalku.
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I další naplánovaný výlet je určen hlavně pěším 
turistům a pro zpáteční cestu lze využít jízdu 
autobusem. Z centra Mostů se vydejte po červené 
značce kolem celoročně otevřeného Skiareálu 
s roubeným hotelem Grůň a pokračujte směrem 
vedoucím k chatám Studeničné (2 km) a Gírová 
(4 km). Pod vrcholem hory Gírová se nacházejí 
pseudokrasové puklinové jeskyně a skály, které kdysi 
místní horalé nazvali Čertí mlýny. Čertí mlýny proto, 
že jedna z mnoha pověstí vypráví, jak čert zde stavěl 
mlýn na mletí lidí. Měl podmínku, že mlýn musí 
postavit za jednu noc. Když čert mlýn dokončoval, 
začalo svítat a „staro Čmielka“ pustila kohouta, ten 
zakokrhal a mlýn se rozbořil. Čert, když utíkal, ze 
zlosti kopl do jednoho balvanu a odrazil tam své 
kopyto. Nejvhodnější přístup do Čertích mlýnů je od 
turistické chaty Gírová kolem ohniště podél starých 
vzrostlých buků do smrkového lesa a  pěšinkou pět 
minut do centrální části Čertích mlýnů. Skalní útvar 
slouží i jako cvičné skály. 
Od chaty Gírová si můžete také vyjít na samotný vrchol 
Gírová (840 m n.m.) a zase se vrátit zpět a pokračovat 
po červené ve směru na Hrčavu (Eventuelně můžete 
z vrcholu pokračovat po neznačené stezce doprava 
až po napojení na červenou značku). Po 2,5 km 
přijdete na rozcestí se žlutou a zelenou značkou, 
jděte dále po žluté, přivede vás na Hrčavu (2 km). 
Těsně před vesničkou Hrčava odbočte doleva do 
Polska na zelenou značku. Po 1,3 km přijdete ke 
kostelu Panny Marie Frýdecké na Jaworzynce a dáte 
se doprava. Můžete se občerstvit v baru u kruhového 
objezdu a  pak vás žlutá značka po 1 km přivede 
na česko-polsko-slovenské Trojmezí. Z Trojmezí 
pokračujte krátkou chvíli po žluté značce, tu po 
necelém kilometru opusťte a zahněte mezi domy 
vpravo na pěší dlážděnou stezku a stoupejte do kopce 
na Hrčavu (2 km). 
Váš pěší turistický výkon si jistě zaslouží odměnu a  my 
vám doporučujeme k návštěvě místní Pražírničku 
kávy u Chalupky, kousek za kostelem hospůdku na 
Vyhlídce s hrčavským pivem a v centru obce starou 
roubenou hospůdku u Sikory s teplou kuchyní. Po 
občerstvení ještě nespěchejte zpět, ale projděte se 
malou vesničkou s pěknými výhledy na českou, 
polskou a slovenskou stranu, s dřevěným kostelíkem 
sv. Cyrila a Metoděje, ve kterém pravidelně probíhají 
bohuslužby, lurdskou jeskyní se studánkou apod. 
Abyste se nemuseli vracet stejnou cestou zpět, 
využijte pro návrat do Mostů u Jablunkova autobus.

Výlet č. 3 - S ČERTY PŘES GÍROVOU NA TROJMEZÍ

Víte že?

V blízkosti Hrčavy se 
nachází pamětní kámen s 
nápisem „VLK 1914“  připo-

mínající, že zde byl dne 5. 3. 
1914 prokazatelně zastřelen po-
slední vlk v Moravskoslezských 
Beskydech. Turisté zde najdou 
odpočívku, přístup je značen 

od silnice na Hrčavu. GPS: 
49°31’36.31”N 18°49’6.72”E.
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Výlet č.4 - VELKÝ OKRUH KOLEM TROJMEZÍ

Pojeďte s námi na výlet autem přes tři státy. Do 
peněženky vložte tři měny – českou korunu, polský 
zlotý a euro a hurá na výlet! Začněte v Jablunkově 
prohlídkou dvou muzeí. Na Mariánském náměstí 
najdete pobočku Muzea Těšínska s regionální 
expozicí. Druhé muzeum se nachází v budově 
Starého kláštera a je evropskou raritou! Je to Světové 
muzeum a Knihovna Bible a určitě vás zaujme nejen 
sbírkou biblí z celého světa, ale i např. přepisem 
evangelia na cigaretový papírek, bibli do vody, výtisky 
z 16. století aj. 

Z Jablunkova se vydejte do Bukovce, nejvýchodnější 
obce České republiky. Naproti skiareálu Kempaland 
můžete cestovat Evropou s dřevěnými postavičkami 
jako je Ošlivé káčátko, princ Bajaja, Šípková Růženka, 
Červená Karkulka a dalšími. Pak pokračujte na hraniční 
přechod s Polskem, těsně před ním odbočte doprava 
podle směrovek s označením „nejvýchodnější bod 
ČR“ a po 500 m přijedete na malé parkoviště. Odtud 
vás čeká krátká procházka naučnou stezkou ke 
zmiňovanému bodu. Tam i zpět cca 20 minut.

V budově bývalého hraničního přechodu navštivte 
Galerii Kukuczka. Pak pokračujte do Polska, na 
kruhovém objezdu se dejte rovně, směr Koniaków 
a  Żywiec. Před vámi se bude tyčit zdálky viditelná hora 
Ochodzita s vysílačem a na jejím úpatí po levé straně 
nepřehlédněte dřevěnou stavbu s nápisem „Sklep 
Góralski“. Zakoupíte zde různé regionální suvenýry, 
domácí sýry a jiné produkty. Pro návštěvníky je zde 
otevřeno také Centrum pastevectví prezentující 
regionální tradice.
Pokračujte přes horu Ochodzita kolem roubené 
restaurace a po sjezdu z kopce sledujte odbočku 
doprava směr Zwardoń a Žilina (SK), přivede vás na 
rychlostní komunikaci S1 směřující na Slovensko. 
Hned za hranicí z ní sjeďte ve směru Skalité a pak 
pozorně (!!) sledujte odbočku doleva do obce 
Oščadnica. V Oščadnici jeďte do části Dedovka do 
celoročního skiareálu Snowparadise Velká Rača. 
Svezte se na horské vozíkové dráze nebo si užijte 
jedinečný sjezd na laně zvaný „Karolšus“, skákání na 
trampolínách, střelbu z luku, aquazorbing či sjezd na 
horských koloběžkách.

Než se vrátíte přes město Čadca do Mostů, 
doporučujeme si výlet zpestřit dvěma zastávkami. 

Za Čadcou odbočte vlevo směr Milošová a po 6 km 
znovu doleva dle ukazatele Megoňky-kamenné 
koule (gule). Tyto neobvyklé přírodní útvary objevíte 
v kamenolomu kousek za točnou autobusu. Pak 
se vraťte na silnici z Čadce a pokračujte do Česka. 
U točny autobusové zastávky zaparkujte a po 
zelené značce dojděte do významné lokality Šance. 
Prohlédněte si pozůstatky bývalé vojenské pevnosti 
ze 17. století. Z ochozů nad příkopy jsou nádherné 
výhledy do Česka, Polska a Slovenska - celý dnešní 
výlet máte jako na dlani!

Víte že?

Nově vybudovaná dálnice D3 
(2017) mezi Svrčinovcem a 
Skalitým vede po mostu „Valy“ 
o výšce 86 m a délce 591 m 
nad údolím Gorylova potoka. 
Jedná se o nejvyšší most Slo-

venska a Střední Evropy.
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Výlet č.5 – V TRADICI JE SÍLA!

Tento výlet je putováním v čase, zachycujícím 
dějiny obcí Istebna a Koniaków. Je neopakovatelnou 
příležitostí seznámení se s bohatou historií a kulturou. 
Začátek trasy je v Kurné chatě Kawuloka. Průvodce 
vám povypráví historii objektu i obce. Stavení patřilo 
Janu Kawulokovi, výrobci hudebních nástrojů, 
multiinstrumentalistovi a velkému propagátorovi 
regionální kultury, který zároveň „léčil” lidem 
zlomeniny. Právě díky Janu Kawulokovi měli turisté, 
přijíždějící již před mnoha lety, možnost seznámit 
se s dávným životem zdejších horalů. Z Kurné 
chaty se stále linou lidové písně hrané na tradičních 
pasteveckých hudebních nástrojích. Stejných, jaké 
bylo možné za dávných dob slýchávat ze salaší, např.: 
alpský roh, trombita, gajdy.

O tom, jak se pasou ovce, se dovíte v Centru 
pastevectví v obci Koniaków. Je zde rozsáhlá expozice 
nádobí, pasteveckých zvonků a jiného nářadí, které 
se dodnes používá na salaších. Kromě zajímavých 
expozic a dílen doporučujeme prohlídku ovčína. 
V kolibě jsou k dostání výborné sýry nebo suvenýry 
s regionální tématikou. Centrum pořádá mnohé 
akce. Od května do září se na okolních pastvinách 
pase přes 1000 ovcí. Centrum pastevectví je členem 
celonárodní Sítě vzdělávacích agroturistických 
zařízení.
Pokračujeme dál na horu Ochodzita, která dominuje 
obci Koniaków, abychom mohli obdivovat úchvatné 
a  panoramatické pohledy na Beskydy! Před další 
túrou doporučujeme ochutnávku regionálních 
specialit v  Krčmě Ochodzita.

Z obce Koniaków se vracíme do obce Istebna, ale nyní 
jinou trasou. Pokud to počasí dovolí, můžete se vydat 
po modré značce vedoucí od místa nyzývaného 
„Koczy zamek“ přes horu Gańczorka do oblasti zvané 
Rozstaje pod Karolówką. Trasa trvá kolem 2 hodin. 
Odsud pak po černé značce a následně červené 

dorazíte do osady Stecówka. Cestou uvidíte malé 
dřevěné kapličky, které jsou zavěšeny na nedalekých 
stromech. Jsou to zastavení na Poutní růžencové 
cestě. Do cíle vaší trasy dorazíte za 40 minut. Osada 
Stecówka má dlouholetou tradici pastevectví, které 
jsou udržovány do dnešního dne. V roce 1957 zde byl 
postaven malý dřevěný kostelík. Rozsáhlý noční požár 
3. 12. 2013 tuto budovu zničil do základu. Díky víře, 
odhodlání a obětavé práci kněze Grzegorza Kotarby 
a podpoře jeho příznivců se tento kostelík podařilo 
opět postavit.  Uvnitř můžete obdivovat řezbářskou 
práci Wiesława Wojtase, obrazy Iwony Konarzewské 
a  plochým reliéfem zdobená zastavení na Křížové 
cestě od Grzegorze Kuśnierze. Kostel byl zasvěcen 
Panně Marii Fatimské, což je dalším důkazem vazby 
na tradici pastevectví v tomto regionu. 

Nemusíte absolvovat pěší túru z obce Koniaków, ale 
můžete nasednout do auta a dojet až k osadě Skała. 
Odsud již pěšky dojdete k osadě Stecówka. Trasu si 
tak zkrátíte na pouhých 30 minut!

Víte že?

Obdivovatelé dřevěné 
lidové architektury si můžou 
v turistickém informačním 
centru v obci Istebna vy-

zvednout hru quest „Objev 
poklady historie” – trasa 

vede centrem obce Istebna 
po stezce lidové architek-
tury a nejstaršími částmi 

vesnice.
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Víte že?

Na budově bývalého 
gymnázia můžete zhlédnout 
nádhernou nástěnnou malbu 

s „gajdoši a muzikanty”. V 
osadě Bucznik je kamenný 

pomník bači z obce Istebna 
od L, Konarzewského ml.

Trasa je částečně zaměřena na historii, ale především 
vás provede po stopách umění. Začátek trasy je 
v Istebne na nádvoří před kostelem Dobrého Pastýře, 
který byl vybudován v letech 1792-94. V době před 
výstavbou kostela chodili věřící z okolí na mši do 
maličkého dřevěného kostelíka z r. 1720, který postavil 
jezuitský misionář Leopold Tempes. Ti z vás, kdo se 
chcete dovědět více informací o historii parku v obci 
Istebna, zdejších hřbitovů a dávném svatostánku, 
nasměřujte své kroky do místního parku, ve kterém je 
informační tabule se zajímavými údaji.

Pojďte se podívat do interiéru kostela (levé boční 
dveře jsou otevřené). Prohlédněte si nádherně 
vyřezávané zpovědnice a neobvyklé polychromie, 
kterými jsou zdobeny stěny presbytáře i sklepení. 
Malby jsou dílem spolupráce Jana Wałacha                      
a Ludvíka Konarzewského st. a jeho učňů. Dílem 
L. Konarzewského a jeho učňů jsou jak křtitelnice, 
kazatelna a oltářní nástavec, tak i prezidentská                
a biskupská stolice. Zajímavá je boční kaple, ve které 
jsou keramika, obklady a obrázky na skle. Všechna 
tato díla s náboženskou tématikou pochází z dílny 
ženské části rodu Konarzewských. Stěny kaple jsou 
vyzdobeny polychromií znázorňující Procesí Božího 
Těla, kterou namaloval umělec Ludvík Konarzewský 
ml. V tvorbě rodu Konarzewských je zřetelný obdiv k 
horalům, úcta k vlasti a její historii. Příkladem může 
být malba, která je u vchodu do kaple. Do hlavního 
oltáře byl vsazen obraz „Nanebevzetí Ježíše Krista 
– Dobrého Pastýře“, který namaloval Jan Wałach. 
Prohlédnout si můžete i zachovalé části původního 
dřevěného kostelíka jako jsou kříž, procesní kříž 
a  nosný trám.

Z kostela se vydejte směrem k osadě Andziołówka ke 
Kapli Panny Marie Královny Polské Koruny. Kaple 
je jedinou pozůstalostí po osadě zvané „Bucznik”, 
kterou ve dvacátých letech 20. stol. založil rod 
Konarzewských. Historická kaplička byla vybudována 
podle projektu Ludvíka Konarzewského st. jako výraz 

Výlet č.6 – PO STOPÁCH MISTRŮ

vděčnosti za návrat do rodné země. Právě zde, v osadě 
„Bucznik”, se vzdělávali mladí horalé a byly přijímány 
i významné osobnosti tehdejší kulturní a umělecké 
scény. Nebudeme se více o tom rozepisovat, vy si 
můžete poslechnout autentické vyprávění od členů 
rodiny, která dnes žije v Domě Konarzewských. 

Po zhlédnutí tohoto kouzelného místa přijměte 
pozvání do restaurace „Zajazd Pecio”, který se nachází 
pod kapli nebo do historické krčmy „Karczma Po 
Zbóju” nad kaplí, a ochutnejte jídla pravé regionální 
kuchyně. U krčmy je výchozí bod hry quest                    
„Po stopách Mistra od Złotego Grónia”, která vám 
zpříjemní odpoledne. 
Quest lze stáhnout z www.cudnebeskidy.pl. Pozorně 
čtěte vodítka, rozluštěte hádanky a jděte po jejich 
stopách. Trasa vás zavede nejen k samotnému Muzeu 
Jana Wałacha, ale také se dovíte mnoho zajímavostí 
o umělci a jeho díle. Seznámíte se s místem, ve 
kterém žil a tvořil autor polychromii v  kostele, kde se 
vaše putování začalo.
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Téma trasy je věnováno proslulému polskému 
horolezci a himalájistovi Jiřímu Kukuczkovi (Jerzy 
Kukuczka), který je rodákem z obce Istebna. Kukuczka 
je v pořadí druhým člověkem na světě, kterému se 
podařilo získat Korunu Himalájí. Trvalo mu to skoro 
8 let! Dnešní výlet je určen pěším turistům, ale 
můžete jet i autem. Pokud se rozhodnete vydat na 
pěší túru, pak jděte po modré značce vycházkovou 
stezkou pojmenovanou po tomto slavném horolezci 
„Stezkou Jiřího Kukuczky “. Po procházce nabízíme 
ještě jednu zajímavost, ke které lze dojet pouze 
autem, ale vše pěkně po pořádku.

Výlet začněte v historickém kostele Povýšení sv. 
Kříže v osadě Kubalonka. Kostel byl vybudován 
v  roce 1779, nikoliv však v obci Istebna, ale v obci 
Przyszowice u  Gliwic. V padesátých letech 20. stol. 
bylo rozhodnuto o stěhování kostela. Důvodem 
bylo budování muzea sakrálního umění a nikoliv 
svatostánek pro bohoslužby. Místní hluboce věřící 
tato skutečnost nenechávala klidnými, a  proto 
alespoň jednou v roce, na svátek Povýšení svatého 
kříže se scházeli na eucharystií. V roce 1971 
byl u kostela vytvořen rektorát a časem vznikla 
samostatná farnost. Kostel má roubenou konstrukci, 
je krytý dvouspádovou šindelovou střechou 
s  barokní věžičkou a mohutnými okapy. Z původního 
vybavení se dochoval barokní oltář z 18. stol. Zajímavá 
je také kazatelna z r. 1697. Právě zde sliboval v r. 1957 
Jiří Kukuczka lásku a věrnost své nastávající manželce 
Cecilií.

Z kostela pokračujte dál k Pamětní síni Jiřího 
Kukuczky, kterou dnes spravuje právě manželka 
horolezce. Objekt se nachází v osadě Wilcze v  obci 
Istebna. Zde si můžete prohlédnout vybavení, 
výstroj aj. známého horolezce a také si poslechnout 
jeho životní příběh a  dovědět se o jeho zaujetí 
pro horolezectví. Poslední zastávkou na stezce je 
budova Obecního kulturního střediska v centru 
obce Istebna. Na zdi budovy byla umístěna pamětní 
tabule Jiřího Kukuczky. Doporučujeme návštěvu 
tohoto objektu, v přízemí se nachází turistické 
informační centrum, v prvním patře probíhají 
nepřetržitě zajímavé výstavy s různou tématikou, je 
zde i  „Největší koniakowská krajka na světě“ aj.

Výlet č.7 – STEZKOU JIŘÍHO KUKUCZKY

Po výletě se můžete občerstvit v jedné z nedalekých 
restaurací. Vydejte se proto směrem na Koniaków, 
do restaurace Leśniczówka. Můžete pokračovat dál 
až na vrchol hory Złoty Groń, kde se nachází hotel 
s  restaurací „Złoty Groń”. 

Po obědě na vás čeká ještě jedno zajímavé místo, a  to 
Galerie Kukuczka, která je přímo na hranici s Českou 
republikou. Ve všední dny zde můžete shlédnout 
umělecká díla mnoha současných, především 
polských malířů. Občas se zde konají slavnostní 
vernisáže, koncerty a propagační akce nových knih. 
Tato galerie má souvislost s horolezectvím. Je zde 
vystaven cyklus obrazů, na kterých jsou zachyceni 
všichni dosavadní držitelé Koruny Himalájí.

Víte že?

Každoročně se koná Turi-
stický běh Jiřího Kukuczky 
za účasti mládeže z celého 

Polska. Cílem je zdolání 
turistických stezek ve 
Slezských Beskydech.
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Výlet č.8 – BAV SE A POZNÁVEJ!

Trasa je vhodná především pro rodiny s dětmi. 
Výchozím bodem je Lesní středisko ekologické 
výchovy. Ve středisku vás přivítá pracovník Lesní 
správy revíru města Wisły, který vám ukáže zajímavé 
expozice a spoustu audiovizuálních snímků. Dovíte se 
mnoho zajímavostí o flóře a fauně Slezských Beskyd 
a o změnách lesních porostů, ke kterým docházelo 
v průběhu věků. Pro děti jsou připravené mnohé 
atrakce, např. pobyt v jezevčím doupěti. Středisko 
je zároveň místem propagace ochrany přírody a 
ekologické výchovy. U objektu je Botanická zahrada 
s  rostlinami rostoucími ve Slezských Beskydech. 
Pro nejmenší děti je přichystáno Akátové dětské 
hřiště s  ekologickou tématikou.

Zdejší přírodu jste již poznali, a tak je čas na 
objevování dějin a života zdejších obyvatel. Vydejte 
se proto do Regionálního muzea „Na Grapie” v obci 
Jaworzynka. Můžete zde obdivovat krásu lidového 
kroje, tradičního stavitelství a také věčného životního 
cyklu od každoročních rodinných zvyků a tradic až po 
obyčejnou práci na poli. Kromě historického vybavení 
domácnosti a zemědělských strojů se v muzeu 
nachází mnoho nářadí spojeného s tkalcovstvím         
a pastevectvím. V letním období jsou zde pořádány 
mnohé dílny a Dny beskydské výšivky. Vyšívání je 
jednou z unikátních forem lidového umění, které se 
zde dodnes udržuje.

Charakteristickým rukodělným uměním, které má 
svůj původ v beskydské Trojvsi je Koniakovská krajka. 
Proto vás další putování zavede do obce Koniaków. 
Automobil doporučujeme nechat na parkovišti pod 
munumentální nástěnnou malbou z díla NeSpoon 
znázorňující proslulou koniakovskou krajku. V centru 
obce Koniaków je Muzeum krajky, které je někdy 
nazýváno také Pamětní místnost Marii Gwarek. 
Maria Gwarek, pocházející z obce Koniaków, byla 
významnou umělkyní zabývající se výrobou krajek 
a její nedokončený obrus pro anglickou královnu je 
vystaven právě zde. V muzeu se nenacházejí pouze 
exponáty spojené s životem a dílem umělkyně, 
ale muzeum prezentuje historii a různorodost 
Koniakovské krajky. Místní rukodělné výrobky si 
můžete zakoupit v budově naproti přes silnici, zvané 
Chata na Šancích. Zde můžete spatřit nejen ubrusy 
a krajkovou bižuterii, ale hlavně keramiku zdobenou 
regionálními vzory a nově také ikony.

Pokud to počasí dovolí, můžete se vydat na procházku 
údolím Olše. Máte více možností. Buď se vydáte po 
žluté značce ve směru osady Zaolzie. Pak pokračujte 
vpravo po trase značené bíložlutými značkami - 
stezkou „Prameny Olše”. Jedná se o krátký výšlap, 
který vám zabere 2,5 hodiny tam i zpět. Cestou 
narazíte na okouzlující vodní nádrž „Olza”.
Večer můžete strávit příjemným relaxováním např. ve 
středisku Zagroń Istebna s atrakcemi pro děti, Mini 
ZOO a aquaparkem „Olza”. Dospělí můžou využít 
široké nabídky relaxačních programů a wellness. 
Doporučujeme také dát si něco k večeři. Celkem 
nedávno se nabídka jídel ve zdejší restauraci rozšířila 
o pizzerii a hamburgery.

Víte že?

Sledovaly vaše děti seriál „Čtyři 
z tanku a pes”? Na trase z obce 

Jaworzynka do obce Koniaków poje-
dete cestou, na které se v roce 1969 
natáčely scény svatebního průvodu 
Janka a Marusi a Gustlika a  Hono-

ratki. Kromě filmové minulosti je 
tato cesta významná i z jiného poh-
ledu. Cestou vede hranice hlavního 
evropského rozvodí! Vody stékající 
na levou stranu jsou odváděny do 

Baltského moře a vody, které stékají 
na pravou stranu, směřují na jih do 

Černého moře.
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Výlet č.9 - LESNÍ ŽELEZNIČKOU PŘES MUZEUM KYSUCKÉ DĚDINY AŽ NA ORAVU

Nabízíme vám výlet k našim slovenským sousedům 
na Kysuce do Nové Bystrice. Z Mostů u Jablunkova 
pojedete hlavní silnicí přes Čadcu do Krásna nad 
Kysucou a tam odbočíte ve směru Zborov nad 
Bystricou, Lokca. V Nové Bystrici sledujte směrovky 
a poutače, ty vás dovedou k cíli do skanzenu ve 
Vychylovce. Z Mostů ujedete asi 45 km.

Muzeum kysucké dědiny nabízí celodenní 
pobyt plný nevšedních zážitků. První část vašeho 
pobytu věnujte toulání se skanzenem a obdivování 
původní lidové architektury a tradic. V expozici 
skanzenu se nachází 34 staveb, převážně obytných 
domů  a hospodářských budov, krčma, dva mlýny 
a zděná kaple. Pravidelně se zde každou neděli 
od května do října konají dny zaměřené na lidová 
řemesla, umění a tradice. 

Druhou část návštěvy vyplní jedinečná atraktivita- 
úzkokolejná lesní železnice s úvraťovým systémem, 
která je od roku 1991 národní památkou Slovenska. 
Pokud máte méně času, doporučujeme alespoň          
5 km dlouhou jízdu historickým vláčkem do 1. úvratě 
(sledujte pozorně nabídku na internetu, některé 
soupravy jsou taženy parní lokomotivou). Určitě však 
stojí za to, vyhradit si více času a užít si jízdu drezínou. 
Dostanete se tak až na Oravu! Drezínou můžete jet 
ze zastávky „Skanzen“ do zastávky „Sedlo Beskyd“. 
V sedle nacházejícím se ve výšce 939 m n.m. je 
vyhlídková věž s fascinujícím pohledem na kysuckou 
i oravskou část Beskyd a goralská dřevěnice. Drezína 
v sedle stojí 15-20 minut a pak jede zpět do skanzenu. 

Jízda tam a zpět trvá 1,5 - 2 hod. Kdo však touží ještě 
po větším zážitku, může pokračovat další drezínou 
nebo panoramatickým vláčkem do Oravské Lesné, 
zastávky Tanečník. Tato „železnička“ je dnes součástí 
Oravského muzea. Cesta na oravskou stranu a zpět 
trvá i s přestávkou něco přes hodinu. Výlet drezínou 
můžete kombinovat také s pěším návratem ze sedla 
Beskyd do skanzenu a výlet si tak ještě více užít.

Při zpáteční cestě doporučujeme odbočku z hlavní 
silnice do obce Stará Bystrica, na náměstí sv. Michala 
mají slovenskou raritu! Od roku 2009 se tam nachází 
Slovenský orloj s unikátním astrolabem. Nejen dětem 
uděláte radost zastávkou v Krásnu nad Kysucou 
a  návštěvou Vlastivědného muzea v kulturním 
domě. Čeká tam na vás mamut v životní velikosti!

Víte že?

Bystrickou dolinou z města 
Krásno nad Kysucou do Nové 
Bystrice vede po tělese bývalé 
úzkorozchodné železnice 38 
km dlouhá cyklostezka, kte-

rou využívají cyklisté, bruslaři 
a v zimě běžkaři.
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MUZEA

Historická lesní úvraťová železnice ve Vychylovce
Funkčně obnovená úzkokolejná lesní železnice 
bývalé Kysucko-oravské lesní železnice. Návštěvníci 
se mohou svézt historickým vláčkem nebo drezí-
nou, která jede až na Oravu.
Nová Bystrica – Vychylovka 
www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49°22’56.989”N, 19°5’44.711”E

Oravská lesní železnice
Historická lesní železnice se nachází blízko obce 
Oravská Lesná a ze zastávky Tanečník vyjíždějí hi-
storické vláčky na vyhlídkovou jízdu. Navazuje na 
Lesní železničku z Vychylovky.
Oravská Lesná; www.oravskemuzeum.sk
GPS: 49°23’7.210”N, 19°9’38.057”E

Kysucké muzeum v Čadci
V čadčanském muzeu si můžete prohlédnout dvě 
stálé expozice: „Historie Kysuc“ a „Člověk na měsíci“ 
věnovány americkému astronautovi původem z Ky-
suc Eugenovi A. Cernanovi, který je zatím posledním 
člověkem, jenž stál na Měsíci.
Čadca, Moyzesova 50; www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49°26’23.901”N, 18°47’22.395”E 

Skanzen Vychylovka

V expozici skanzenu se nachází více jak 30 historic-
kých staveb – obytné domy, hospodářské budovy, 
mlýn, zděná kaple, hospoda a mnoho dalších. 
Nová Bystrica – Vychylovka
www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49°22’55.591”N, 19°5’44.667”E

Vlastivědné muzeum Krásno nad Kysucou
Muzeum se nachází v kulturním domě a je zde 
k vidění přírodovědná expozice plná rostlin a zvířat, 
jejichž domovem byly či jsou Kysuce. Hlavní atrakcí 
je replika mamutí samice v životní velikosti.
Kulturní dům Krásno nad Kysucou
www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49°23’43.091”N, 18°49’48.595”E

JINÉ ZAJÍMAVOSTI

Kamenné koule - Megoňky
Přírodní útvary, které jsou světovým unikátem a  do-
posud se nepodařilo vysvětlit vznik těchto koulí. Byly 
nalezeny v kamenolomu Megoňky v části Milošová 
v 80. letech 20. století při těžbě kamene.
Čadca – Milošová; www.regionkysuce.sk
GPS: 49°29’48.736”N, 18°43’22.192”E

Kamenné koule – Klokočovské skály
Na pískovcovo-slepencové skalní stěně je možné 
vidět kamenné koule. Největší koule měří v průměru 
asi půl metru.
Klokočov – Klokočovské skály
www.regionkysuce.sk
GPS: 49°28’17.192”N, 18°37’17.980”E

Rodný dům Jozefa Kronera
Rodný dům známého slovenského herce, který ob-
držel Oscara za hlavní roli ve filmu Obchod na korze. 
Nad domem se nacházejí dřevěné sochy s motivy 
filmových her, ve kterých Jozef Kroner účinkoval. 
Staškov, ul. J. Kronera 588; www.regionkysuce.sk
GPS: 49°25’24.657”N, 18°41’21.303”E

Naučná stezka Jozefa Kronera
Stezka je dlouhá 32 km a dá se absolvovat pěšky 
nebo na horském kole. Začíná u obecního úřadu 
v obci Staškov, vede kolem rodného domu Jozefa 
Kronera a pokračuje loukami a lesem ke kapličce 
v Jelitově a dál až ke kapličce na Muřínkovém vrchu.
Staškov; www.regionkysuce.sk
GPS: 49°25’24.043”N, 18°41’45.790”E

Poutní místo Živčáková
Místo, kde se v roce 1958 zjevila Panna Marie 
Matúšovi Lašutovi. Na vrcholu hory Živčáková je 
od roku 2015 postaven Chrám Panny Marie Matky 
Církve.
Turzovka – Živčáková; www.zivcakova.sk
GPS: 49°23’52.058”N, 18°34’11.995”E

DATABÁZE TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT - SLOVENSKO
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Ropný pramen
V malém jezírku o průměru 1,5 -2 m je možné 
pozorovat přirozený povrchový vývěr lehké ropy 
s občasnými výrony samozápalného metanu.
Korňa; www.regionkysuce.sk
GPS: 49°24’39.999”N, 18°34’48.186”E

Slovenský orloj
Jediný a první orloj s atrolabem na Slovensku. Jde 
o největší dřevěnou sochu na Slovensku, která před-
stavuje sedící Madonu – Sedmibolestnou Pannu 
Marii, patronku Slovenska.
Stará Bystrica 466; www.starabystrica.sk
GPS: 49°20’45.446”N, 18°56’11.385”E

Snow Paradise Velká Rača
Celoroční provoz, lanovka, bobová dráha, horské 
koloběžky, sjezd na laně „Karolšus“, trampolny,  
aquazorbing. V zimě si můžete zalyžovat na 
zasněžovaných, upravovaných a osvětlených 
sjezdovkách. 
Oščadnica 40
www.snowparadise.sk
GPS: 49°24’54.943”N, 18°55’13.750”E

Sportcentrum Gajuz
Během celého léta si zde užijete adrenalinovou 
zábavu v největším dětském zábavním parku 
na  Kysucích, na horských koloběžkách, horských 
kolech  a  kárách, čtyřkolkách a dalších atraktivitách.
Oščadnica; www.sportcentrum.gajuz.sk
GPS: 49°26’1.551”N, 18°52’50.665”E

ROZHLEDNY

Rozhledna na Kamenitém – tzv. Mikovčáková 
rozhledna

Rozhledna o výšce 8 m v nadmořské výšce 834 m 
n.m. je zdarma volně přístupná.
Dlhá nad Kysucou
GPS: 49°21’52.075”N, 18°38’11.557”E

Rozhledna na Stratenci
Rozhledna o výšce 7 m v nadmořské výšce 1055 m 
n.m. je zdarma volně přístupná.
Makov GPS: 49°18’54”N, 18°20’06”E

Rozhledna na Velké Rači
Rozhledna o výšce 4 m v nadmořské výšce 1236 m 
n.m. je zdarma volně přístupná.
Oščadnica 
GPS: 49°24’47.885”N, 18°58’8.082”E

Rozhledna na Marťákovém kopci
Rozhledna o výšce 14 m v nadmořské výšce 854 m 
n.m. je zdarma volně přístupná.
Zákopčie – Petránky
GPS: 49°22’34.738”N, 18°43’56.566”E

Rozhledna na Bobovci
Rozhledna o výšce 17 m v nadmořské výšce 723 m 
n.m. je zdarma volně přístupná.
Stará Bystrica
www.starabystrica.sk
GPS: 49°20’25.761”N, 18°56’51.261”E

LYŽAŘSKÉ AREÁLY

Lyžařské středisko SKI MAKOV
Makov, Ústredie 141; www.skimakov.sk
GPS: 49°20’59.316”N, 18°28’30.437”E

Lyžařské středisko Snow Paradise Velká Rača
Oščadnica 40; www.snowparadise.sk
GPS: 49°24’54.943”N, 18°55’13.750”E

Běžkařské upravované trasy
Na slovenské straně regionu jsou velmi oblíbené 
běžkařské trasy Beskydsko – Javornické lyžařské 
magistrály, která spojují Čadcu s Makovem. Ma-
gistrála je dlouhá víc než 50 km a vede hřebenem 
z   Čadce od hotelu Husárik do sedla Semeteš, a dále 
až na Kohútku na česko-slovenské hranici. Aktuální 
informace: www.regionkysuce.sk.

INFORMAČNÍ CENTRA

Informačné centrum, Galéria Čadca
Čadca, Námestie slobody 30; www.mestocadca.sk
GPS: 49°26’17.237”N, 18°47’26.431”E

RAČA-TIK, 
Turisticko informačná kancelária Oščadnica
Oščadnica, Námestie M. Bernáta 1797
www.oscadnica.sk
GPS: 49°26’15.377”N, 18°53’0.916”E

Medzinárodné informačné centrum Turzovka
Turzovka, Jašíkova 179; www.turzovka.sk
GPS: 49°24’15.119”N, 18°37’29.196”E
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SPORT A ZÁBAVA

Bobová dráha s celoročním provozem
650 m dlouhý sjezd na bobovce ve Skiareálu 
v Mostech u Jablunkova. Můžete sjíždět rychlostí 
až 40 km/h.
Mosty u Jablunkova 1111; www.skimosty.cz
GPS: 49°31’33.931”N, 18°45’33.956”E

Dětské centrum Ameryka
Centrum se nachází v hotelu Stará Ameryka, děti se 
mohou vydovádět na skluzavkách, prolézačkách, 
pohrát si s různými hracími prvky. Pro děti jsou or-
ganizovány animační programy, rozvojové kurzy, 
hlídání dětí.   
Jablunkov, Žihla 901; www. hotelameryka.cz 
GPS: 49°34’6.322”N, 18°46’16.797”E

Naučná in-line fitness stezka
2 venkovní fitness centra se strečinkovými a posilo-
vacími stroji, odpočívadla a informační tabule.
Bukovec (naproti Skiareálu Kempaland)
GPS: 49°33’25.771”N, 18°49’40.864”E

Nabíjecí stanice na elektrokola
V Dřevěnce na Fojtství si můžete zdarma dobít své 
elektrokolo. K dispozici jsou 2 klasické zásuvky 
a  1  nabíječka Bosch.
Mosty u Jablunkova 381; www.gotic.cz
GPS: 49°31’35.564”N, 18°45’11.604”E

Půjčovna elektrokol, koloběžek a longboardů
Jablunkovské centrum kultury a informací
Jablunkov, Mariánské náměstí 1 
www.jackijablunkov.cz
GPS: 49°34’37.710”N, 18°45’50.623”E

Půjčovna horských koloběžek
Užijte si sjezd na horských koloběžkách od chaty 
Skalka až do centra Mostů u Jablunkova.
Mosty u Jablunkova 368; www.chata-skalka.cz
GPS: 49°31’0.112”N, 18°42’57.462”E

Ski areál Mosty u Jablunkova
Skiareál nabízí kromě celoroční bobové dráhy také 
další atrakce: bungee trampolíny, dětské trampolí-
ny, nafukovací skluzavku, aquazorbing a v zimě si 
můžete zalyžovat na zasněžovaných, upravovaných 
a osvětlených sjezdovkách.
Mosty u Jablunkova 1111; www.skimosty.cz
GPS: 49°31’37.774”N, 18°45’35.319”E

MUZEA

Lomňanské muzeum v dřevěnici
Muzeum je replikou staré roubené školy. Můžete 
zde vidět, jak vypadala původní třída, dobovou pec 
a  mnoho dalších historických předmětů. K zako-
upení regionální suvenýry.
Dolní Lomná; www.dolnilomna.eu
GPS: 49°32’53.422”N, 18°42’23.275”E
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Muzeum Těšínska – výstavní síň Jablunkov
V muzeu je instalována stálá expozice „Z minulosti 
Jablunkova a okolí“ a rovněž se zde během celého 
roku pořádá mnoho zajímavých výstav a akcí.
Jablunkov, Mariánské náměstí 14
www.muzeumct.cz
GPS: 49°34’35.196”N, 18°45’48.356”E

Světové muzeum a Knihovna Bible
V muzeu je možné vidět okolo 500 exponátů Biblí, 
např. Bible do vody, v desítkách jazyků a nářečí, 
ruční přepis evangelia na cigaretový papírek, různé 
formáty a provedení Biblí.
Jablunkov, Nádražní 52; www.muzeumbible.cz
GPS: 49°34’40.472”N, 18°45’57.550”E

JINÉ ZAJÍMAVOSTI

„Cestujeme po Evropě“ – pohádková stezka
Stezka za pohádkovými bytostmi celé Evropy, kde 
najdete krásné sochy třeba z pohádek Červená Kar-
kulka, Šípková Růženka, princ Bajaja a další. Volný 
přístup, nachází se naproti Skiareálu Kempaland 
v Bukovci. 
Bukovec 180
GPS: 49°33’24.293”N, 18°50’4.772”E

Čertí mlýny
Skalní útvary s pseudokrasovými puklinovými je-
skyněmi pod vrcholem Gírová. Skalní útvary slo-
uží i  jako cvičné skály. Je zde možné najít i otisk 
čertova kopyta, které tam zanechal, když utíkal od 
zbořeného mlýnu na mletí lidí, který se mu pod-
le pověsti nepodařilo postavit během jedné noci. 
Nejvhodnější přístup do Čertích mlýnů je od turi-
stické chaty Gírová kolem ohniště podél vzrostlých 
buků do smrkového lesa a pak pěšinkou cca 5 minut.
Bukovec, pod vrcholem Gírová
GPS: 49°31’50.123”N, 18°47’46.846”E

Dřevěnka na Fojtství 

Replika původního stavení z roku 1790, v níž původ-
ně žil fojt. Dnes zde sídlí informační centrum, které 
nabízí regionální produkty, ukázky lidové tvorby, 
pořádají se zde výstavy, přes léto dny s řemeslem, 
během jarních prázdnin „Prázdninové čtvrtky“, kdy 
si vyrábí suvenýry malí i velcí.
Mosty u Jablunkova 381; www.gotic.cz
GPS: 49°31’35.564”N, 18°45’11.604”E

Historické opevnění Šance
Zachovalé zbytky opevnění ze 17. století, které slo-
užilo jako obrana jablunkovského průsmyku na 
obchodní stezce proti nájezdům kočovníků. Model 
Šancí je k vidění v Dřevěnce na Fojtství v Mostech 
u Jablunkova.
Mosty u Jablunkova
GPS: 49°29’56.281”N, 18°44’37.382”E

Historické vápenné pece
Unikátní technická památka, ve které se až do roku 
1965 vypaloval vápenec. Vápenné pece jsou volně 
přístupné. 
Vendryně; www.vendryne.cz
GPS: 49°40’31.954”N, 18°43’6.234”E
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Prales Mionší
Naučná stezka je přístupná 1. 6. - 15. 9. s průvodcem. 
Na prohlídku pralesa je nutné se předem objednat 
v informačním centru u pralesu Mionší. Stezka není 
vhodná pro kočárky a invalidní vozíky.
Dolní Lomná; www.dolnilomna.eu
GPS: 49°32’46.142”N, 18°40’49.781”E

Kaplička a studánka na Muřínkovém vrchu
Pro příjemný odpočinek můžete využít kromě 
osvěžení vodou ze studánky také ohniště a lavičky. 
Pouť a mše svatá se zde každoročně koná po 27. 6.
GPS: 49°30’10.710”N, 18°39’29.466”E

Lurdská jeskyně a studánka
Kaplička s Lurdskou madonou a studánkou, jejíž 
voda údajně léčí zrak.
Hrčava; www.obechrcava.cz
GPS: 49°31’16.229”N, 18°49’49.430”E

Nejvýchodnější bod České republiky
K nejvýchodnějšímu bodu vede od hraničního pře-
chodu naučná trasa se 7 informačními tabulemi, 
ze kterých se dovíte spoustu zajímavostí o historii 
obce, způsobu života místních horalů, zajímavosti 
ze světa zvířat a rostlin a další. Stezka je dlouhá cca 
500 m a vede okrajem přírodní rezervace Bukovec 
– Olecky.
Bukovec; www.bukovec.cz
GPS: 49°33’2.264”N, 18°51’32.687”E

Informační centrum u pralesa Mionší
Otevřeno od 1. 6. do 15. 9. Výchozí bod naučných 
stezek. K dostání jsou zde pracovní listy k plnění 
úkolů na naučné stezce. U informačního centra je 
dětské hřiště s prolézačkami, skluzavkami, hopsadly, 
lavičkami a další.
Dolní Lomná 311
GPS: 49°32’46.142”N, 18°40’49.781”E

Quest Mosty u Jablunkova „Poznej minulost a najdi 
poklad“
Trasa questingové hledačky vede obcí Mosty 
u  Jablunkova. Trasa není v terénu nijak značená, 
hle dači pokladů si ji musí sami najít podle informací 
v letáčku. Pro lepší zábavu při hledání je text veršo-
vaný a nese v sobě různá vodítka, hádanky a  šifry. 
Hledači je musí během své cesty rozluštit, aby se 
dostali až k pokladu. Letáček je k dostání v  infor-

mačním centru v Mostech u Jablunkova.
Mosty u Jablunkova 381; www.gotic.cz
GPS: 49°31’35.564”N, 18°45’11.604”E

Studánka s věčnou vodou a křížová cesta v přírodě
Křížová cesta prochází lesem nad kostelem Povýšení 
sv. Kříže. Studánka s věčnou vodou se nachází pod 
kostelem.
Horní Lomná 45
GPS: 49°31’48.366”N, 18°38’15.717”E

Trojmezí tří států
Společný bod tří států – Česka, Polska, Slovenska. 
Zastřešené posezení s možností rozdělání ohně na 
slovenské straně.
Hrčava  GPS: 49°31’1.833”N, 18°51’3.643”E

URSUS zážitkové centrum v Dolní Lomné
Expozice zaměřené na vznik a vývoj Beskyd, 3D mo-
dely, interaktivní panel, 3D kino, zážitková zahrada 
„Zelený ráj“, kavárna, informační středisko CHKO 
Beskydy.
Dolní Lomná 26; www.ursuscentrum.cz
GPS: 49°32’55.159”N, 18°42’56.397”E

Zemědělský dvorek 
Dřevěná koliba s tradičními nástroji, domácí zvířát-
ka, která si mohou děti pohladit i nakrmit, ukázky 
výroby másla. Dolní Lomná 94
GPS: 49°32’44.688”N, 18°41’0.315”E
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Zvonička sv. Isidora
Ve zvoničce se nacházejí dva zvony. Větší odbíjí 
každou hodinu, menší je umístěn v dřevěné bustě 
patrona zvoničky a každý si na něj může zazvonit. 
Kolem zvoničky se nachází 12 kamenů s vytesanými 
symboly znamení zvěrokruhu. Kousek nad zvoničku 
se nachází „Alej dobra“ -  nově vysázený jabloňový 
sad starých krajových odrůd.
Hrádek
GPS: 49°37’5.186”N, 18°46’22.946”E

ROZHLEDNY 

Městský les a malá rozhledna
Vedle areálu Městského lesa s dřevěným amfi-
teátrem se nachází parčík s lavičkami a malou 
rozhlednou s výhledem na město Jablunkov.
Jablunkov
GPS: 49°34’25.616”N, 18°46’21.038”E

Rozhledna Tetřev pod Velkým Polomem
Rozhledna stojí u Kamenné chaty (944 m n.m.) pod 
Velkým Polomem. Její výška dosahuje 10 m. Je zdar-
ma a volně přístupná po celý rok.
Dolní Lomná; www.kamennachata.cz
GPS: 49°30’38.516”N, 18°41’47.205”E

Rozhledna na Kozubové

Rozhledna vysoká 18 m je součástí kaple sv. Anny na 
Kozubové (982 m n.m.). Klíč k rozhledně je k dispo-
zici zdarma na chatě Kozubová vzdálené cca 300 m.
Milíkov 28; www.hotel-kozubova.cz
GPS: 49°34’16.725”N, 18°40’26.419”E

Rozhledna na Velké Čantoryji

K rozhledně vede z centra české obce Nýdek a z pol-
ského Ustroně naučná Rytířská stezka. Na vrcholu 
Velké Čantoryje (995 m n.m.) stojí železná rozhled-
na vysoká 29 m. Vstup na rozhlednu je zpoplatněn, 
otevírací dobu sledujte na webu.
Nýdek 582; www.cantoryje.cz
GPS: 49°40’43.413”N, 18°48’16.433”E

DŘEVĚNÉ KOSTELY

Dřevěný kostel Povýšení Sv. Kříže
Kostel z r. 1897 postaven v romantickém slohu. 
Mše sv.: St: 15:15, Ne: 8:30, 10:00
Bystřice
GPS: 49°38’13.018”N, 18°43’23.111”E

Dřevěný kostel Sv. Cyrila a Metoděje
Dřevěný kostel z r. 1936, nejmladší na Těšínsku. 
Nachází se zde bohatě zdobená křtitelnice, kterou 
vytvořil místní hluchoněmý rodák a řezbář Ondřej 
Zogata. Mše sv.: Ne: 11:00, 1. pátek v měsíci: 17:00 
(v zimním období 16:00)
Hrčava; www.farnost-jablunkov.cz
GPS: 49°31’16.853”N, 18°50’2.120”E

Dřevěný kostel Sv. Mikuláše

Kostel z r. 1576 s hodnotným barokním mobiliářem. 
Mše sv.: Ne: 11:30
Nýdek
GPS: 49°39’25.153”N, 18°45’35.884”E
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BAZÉNY A KOUPALIŠTĚ

Bazén v Hotelu Vitality
Krytý bazén s atrakcemi, kruhový whirpool, aquabar.
Vendryně 1217; www.hotelvitality.cz
GPS: 49°39’29.605”N, 18°41’49.712”E

Krytý bazén Bystřice
Bazén s plaveckými dráhami a atrakcemi v relaxační 
zóně. 
Bystřice 848; www.bystrice.cz
GPS: 49°38’20.379”N, 18°43’19.212”E

Letní koupaliště „Ameryka“

Venkovní koupaliště s třídráhovou skluzavkou, vod-
ním válcem, ohřívanou vodou.
Jablunkov, Žihla 901
GPS: 49°34’6.322”N, 18°46’16.797”E

Miniaquapark Mosty
Venkovní koupaliště se skluzavkou a atrakcemi. Pro 
aktivní odpočinek je určeno hřiště na plážový volej-
bal a v přilehlém bufetu je připraveno občerstvení.
Mosty u Jablunkova 1029
GPS: 49°31’25.828”N, 18°45’18.576”E

ZIMA V BESKYDECH

Skiareál Kempaland
Bukovec 373; www.kempaland.eu
GPS: 49°33’22.715”N, 18°50’6.587”E

Skiareál Mosty u Jablunkova
Mosty u Jablunkova 1111; www.skimosty.cz
GPS: 49°31’37.774”N, 18°45’35.319”E

Skiareál Severka
Dolní Lomná ev.č. 277; www.severka.eu 
GPS: 49°30’51.986”N, 18°42’33.723”E 

Skiareál Přelač
Horní Lomná; www.prelac.cz
GPS: 49°30’52.295”N, 18°38’56.046”E

Skiareál Hrádek
Hrádek 16; www.skiareal.chatahradek.cz
GPS: 49°36’59.455”N, 18°46’9.085”E

Ski Kozubová
Milíkov 28; www.hotel-kozubova.cz 
GPS: 49°34’12.887”N, 18°40’28.759”E

Ski Bahenec
Písek 195; www.bahenec.cz
GPS: 49°34’50.759”N, 18°49’31.253”E

V Mostech u Jablunkova a okolí je upravováno 44 
km běžkařských stop z Jablunkova (od čerpací sta-
nice) přes Skiareál v Mostech, Studeničné, Gírovou 
téměř až na Hrčavu. Specialitou je osvětlený okruh 
ve skiareálu v Mostech.  Další běžkařské trasy jsou 
upravovány na traverzových cestách Těšínských Be-
skyd od Javorového          k chatám Ostrý, Kamenitý 
a Slavíč (30 km). Aktuální informace: 
http://beskydska-magistrala.msregion.cz/zima

INFORMAČNÍ CENTRA

Gorolské turistické informační centrum
Mosty u Jablunkova 381; www.gotic.cz
GPS: 49°31’35.564”N, 18°45’11.604”E

Jablunkovské centrum kultury a informací
Jablunkov, Mariánské náměstí 1 
www.jackijablunkov.cz
GPS: 49°34’37.710”N, 18°45’50.623”E

Turistické informační centrum
Bystřice 334; www.bystrice.cz
GPS: 49°38’13.248”N, 18°43’16.160”E
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REGIONÁLNÍ JIZBY, MUZEA A GALÉRIE

Dílna a galerie rodiny Konarzewských
Prohlídka po telefonické dohodě.
Istebna, Bucznik 596; +48 506 444 211
GPS: 49°34’43.7”N 18°53’47.4”E

Galerie „Kukuczka” v obci Istebna – Jasnowice
Prohlídka po telefonické dohodě.
Istebna, Jasnowice 1549; +48 33 855 71 05
GPS: 49°33’09.5”N 18°51’09.2”E

Galerie regionálního umění Tadeáše Ruckého –
„Chata na Šancích“

Prohlídka po telefonické dohodě.
Koniaków, Szańce 662; + 48 33 855 70 70
GPS: 49°33’02.4”N 18°56’50.4”E

Jizba lidového umění rodiny Kamieniarz–Kubaszczyk
Prohlídka po telefonické dohodě. Můžete obdivo-
vat nádherné krajky. Velkou část krajek uháčkovala 
již nežijící Helena Kamieniarz. Jsou zde vystaveny 
i dřevěné sochy a obřadní masky díla Mieczysława 
Kamieniarza. Koniaków 301; +48 33 855 65 61
GPS: 49°32’55.5”N 18°57’06.0”E

„Kurna chata Kawuloka“

Prohlídka muzea je možná po telefonickém objed-
nání. 
Istebna Wojtosze 824; www.chatakawuloka.eu 
GPS:49°33’37.8”N 18°54’55.2”E

DATABÁZE TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT – POLSKO

Provozní doba muzea – květen - září, St - Ne: 10:00 – 
16:00. Dílna byla postavená v r. 1922. Po dobu života 
umělce sloužila jako malířský ateliér. Uvnitř budovy 
se nachází malířské náčiní, stojany a díla umělce 
Jana Wałacha: dřevoryty, olejomalby, kresby, kvaše, 
grafické práce s různou tématikou – krajiny, por-
tréty, květiny, zátiší a díla s náboženskou tématikou. 
Nyní se zde nachází biografické muzeum. Ve vzdále-
nosti 40 m od muzea se nachází dřevěné stavení z     
r. 1865, rodiště Jana Wałacha. Jsou zde organizová-
ny rukodělné dílny a muzejní noci.
Istebna Andziołówka 293; www.janwalach.pl
GPS: 49°34’56.9”N 18°54’20.0”E

Muzeum krajky – Pamětní místnost Marie Gwarek

Prohlídka po telefonické dohodě.
Koniaków, Szańce 550; +48 33 855 64 23
GPS: 49°33’03.1”N 18°56’54.0”E

Regionální muzeum „Na Grapie”

Provozní doba: květen – říjen: Út – So: 10:00-16:00, 
Ne: 10:00-15:00, listopad – duben: prohlídka po te-
lefonické dohodě.
Jaworzynka 720; www.nagrapie.com

Muzeum Jana Wałacha
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KOSTELY A KAPLE

Kaple Panny Marie Královny Polské Koruny

Prohlídka po telefonické dohodě.
Istebna Bucznik 596; +48 506 444 211
GPS: 49°34’43.7”N 18°53’47.4”E

Kostel Dobrého pastýře v obci Istebna
Mše sv.: Ne a svátky: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:30
Istebna 67; www.dobrypasterz-istebna.pl
GPS: 49°33’49.7”N 18°53’30.6”E

Kostel Panny Marie Fatimské na Stecówce 

Mše sv.: Ne a svátky: 9:00, 11:00 
Kostel byl znovu vybudován v letech 2014-16 po 
tragickém požáru v r. 2013. Tehdy se zachránilo 
pouze žáruvzdorné tabernákulum. 
Istebna Stecówka 955; www.parafiastecówka.pl
GPS: 49°35’14.2”N 18°56’23.3”E

Kostel Panny Marie Frýdecké na Trzycatku
Mše sv.: Ne a svátky: 8:00, 10:00
Zděný kostel z roku 1994. Jeho patronkou je Panna 
Marie Frýdecká. Kopii sošky přinesli poutníci z Ja-
worzynki z českého Frýdku – Místku. Tato událost se 
stala pravděpodobně v osmdesátých letech 19. sto-
letí. Vnitřní vybavení a architektura kostela je dílem 
místního řezbáře a malíře Pavla Jalowiczora.
Jaworzynka Trzycatek 655; parafia-trzycatek.pl 
GPS: 49°31’29.6”N 18°51’24.2”E

Kostel Povýšení sv. Kříže na Kubalonce 
Mše sv.: Ne a svátky: 9:00 a 11:00
Kostel je otevřený pouze po dobu konání mše 
sv., případně po telefonické dohodě pro skupiny 
návštěvníků.
Istebna Kubalonka 1100; +48 33 855 70 54
GPS: 49°36’04.8”N 18°53’47.9”E

Kostel sv. Apoštolů Petra a Pavla v Jaworzynce
Mše sv.: Ne a svátky: 7:00, 9:00, 11:15, 17:00 / 18:00 - 
zimní čas / letní čas
Zděný svatostánek z období 1953-54. Součástí 
hlavního oltáře je obraz zdejšího umělce Jana Wa-
łacha. Na obraze jsou znázorněni patroni kostela 
a v pozadí jsou hory a stáda ovcí. Stejný umělec 
je autorem malovaných zastavení křížové cesty 
a  vyřezávaného kříže. Hlavní oltář je dílem Josefa 
Bocka z osady Mlaskawka.
Jaworzynka 420; www.parafia-jaworzynka.pl
GPS: 49°32’26.8”N 18°52’11.7”E

Kostel sv. Apoštola Bartoloměje v obci Koniaków
Mše sv.: Ne a svátky: 7:00, 9:00, 11:00, 17:00
Zděný kostel vysvěcený v r. 1901. Uvnitř kostela stojí 
za pozornost zastavení křížové cesty lidového uměl-
ce Františka Wojarského, pro jejichž výrobu byl po-
užitý plochý reliéf. V bočních lodích jsou dva obrazy 
znázorňující svatbu v Káně Galilejské a rybolov na 
Genezaretském jezeře, které namaloval Jan Czar-
niecký z Katowic. Dřevěný strop je zdobený motivy 
istebňanské krajky a na vrcholku hlavního oltáře je 
obraz Panny Marie Czestochovské, díla Jana Wałacha.
Koniaków Centrum 324; +48 33 855 64 21
GPS: 49°33’07.5”N 18°56’23.9”E

Kostel sv. Josefa v osadě Mlaskawka 

Mše sv.: Ne a svátky: 7:30
Dřevěný, roubený kostelík se nachází na Naučné 
stezce dřevěné architektury slezského vojvodství. 
Kostel je součástí farnosti osady Stecówka. Původ-
ně se nacházel v obci Jaworzynka v lokalitě Trzy-
catek, kde byl vybudován v roce 1948 jako symbol 
vděčnosti za přežití války. V roce 1997 byl rozebrán 
a přemístěn na území farnosti Stecówka, do osady 
Mlaskawka. 
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Uvnitř kostela, ve kterém jsou dominantní tradiční 
dřevěné ornamenty, jsou pozoruhodná díla: obraz 
sv. Josefa s děťátkem malíře Juliana Wójcika a kříž 
z dílny Josefa Bocka.
Istebna Mlaskawka; www.parafiastecówka.pl
GPS: 49°34’23.4”N 18°56’02.1”E

Kostel Sboru církve evangelické augsburského 
vyznání v Istebne 

Mše sv.: Ne a svátky: 9:00
Zděný kostel, postavený v letech 1927–1930 podle 
projektu Ing. Tadeáše Michejdy. V poválečném ob-
dobí byl vybaven varhany a novým oltářem s obra-
zem umělce Czeslawa Kuryatty z Wisły. V r. 1967 se 
obec Istebna oddělila jako samostatná farnost.
Istebna 1023; www.istebna.luteranie.pl
GPS: 49°33’29.5”N 18°55’06.1”E

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁNÍ

Karpatská genetická banka, Muzeum smrku a vo-
liéra s tetřevem hlušcem 

Prohlídka po telefonické dohodě.
Jsou zde materiály týkající se istebňanského smr-
ku a exponáty ukazující historií a kulturu Slezských 
Beskyd. Byla založena Regionální genetická banka 
smrku z důvodu ochrany genofondu zdejších hod-
notných smrkových lesů a také z důvodu zachování 
druhu pro budoucí generace. Zde se nachází také 
voliéra s polopropustnými zrcadly, ve které můžeme 
obdivovat tetřevy hlušce. 
Jaworzynka, Wyrchczadeczka 812
www.wisla.katowice.lasy.gov.pl
GPS: 49°32’05.5”N 18°55’55.8”E

Lesní středisko ekologické výchovy v obci Istebna

Provozní doba: Út – So: 9:00 – 16:00.
Istebna 749
www.wisla.katowice.lasy.gov.pl
GPS: 49°34’09.7”N 18°53’28.2”E

JINÉ ZAJÍMAVOSTI

Centrum pastevectví v obci Koniaków – Koliba, 
zemědělský dvorek a výstava

Otevřeno denně 9:00 – 18:00, četné dílny a akce.
Koniaków, Szańce 33; www.centrumpasterskie.pl
GPS: 49°33’05.6”N 18°56’50.8”E

Pamětní místnost horolezce Jiřího Kukuczky
Prohlídka po telefonické dohodě.
Istebna Wilcze 340; + 48 508 389 558
GPS: 49°35’14.0”N 18°52’18.5”E
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SPORT A ZÁBAVA

Amfiteátr „Pod skokanským můstkem” a zóna rekreace
Součástí areálu: amfiteátr, hřiště, plocha pro pikniky, 
osvětlené in-line stezky, hřiště pro plážový volejbal, 
plocha ke grilování, stezky pro procházky. Areál lze 
pronajmout za účelem organizování akcí.
Istebna Tartak 990; www.istebna.eu
GPS: 49°34’15.1”N 18°53’30.8”E

Base Camp Istebna (Lanové centrum)

Lanové centrum s horolezeckým stromem a stez-
kou „Maluch”, která je připravena pro děti od dvou 
let, paintball, střelnice, půjčovna kol, teambuilding, 
běžky.
Istebna Dzielec 804; www.bcamp.pl
GPS: 49°34’43.9”N 18°54’13.2”E

Organizace Onboard

Lekce jízdy na longboardu pro jednotlivce a skupi-
ny, výlety na longboardech. V létě probíhají každou 
středu setkání ve Sportovně-rekreačním areálu v lo-
kalitě Istebna Zaolzie.
www.onboard365.org

Sportovně – rekreační areál 
Součástí tohoto střediska jsou: travnaté hřiště, 
škvárové hřiště, posilovna, malá tělocvična, re-
kreační stezky, trasy pro Nordic Walking, dětské 
hřiště. Zdarma si zde můžete půjčit hole pro Nordic 
Walking a jiné sportovní náčiní. Celý areál lze pro-
najímat za účelem organizování akcí.
Istebna, Zaolzie 1064; www.istebna.eu
GPS: 49°34’10.4”N 18°56’07.6”E

Středisko Zagróń
Lyžařské středisko – čtyřsedačková lanovka, aqu-
apark Olza, mini ZOO, Přírodní park a rehabilitačně-
-zdravotní centrum. 
Istebna Olza 1588; www.istebna.org
GPS: 49°34’27.3”N 18°54’29.0”E

Tenisový kurt „Leśniczówka”
Istebna Centrum 423
lesniczowka-istebna.pl
GPS: 49°33’49.4”N 18°53’51.3”E

Lyžařské středisko Złoty Groń

Šestisedačková lanovka, poma, zimní park „Bílý 
medvídek”, půjčovna sportovního vybavení a servis, 
lyžařská škola, gastroslužby.
Istebna Zaolzie 1628; www.zlotygron.pl
GPS: 49°34’19.7”N 18°55’04.7”E

Snowcat.pl
Půjčovna skútrů, výlety na skútrech od 1 hodiny do 
2-3 dnů, firemní akce a neopakovatelné výlety ar-
mádním pásovým vozem.
www.snowcat.pl

Stáj „Kowalik“
Jízdy na koních.
Istebna Połom 1033
www.stajniakowalik.pl
GPS: 49°35’15.5”N 18°54’38.9”E

Stáj „Las”
Jízdy na koních.
Istebna Las 1025
www.stajnia-las.pl
GPS: 49°33’25.4”N 18°52’37.9”E

Běžecké trasy v lokalitě Istebna - Kubalonka
Trasy přístupné všem běžkařům. Trasy certifikovány 
certifikátem FIS, délka tras: 5 km, 3 km, 2,5 km, 1,5 
km a 1 km. Plně vybavené sportovní zázemí, střelni-
ce pro biatlon, půjčovna lyžařského vybavení.
www.pzn.pl
GPS: 49°36’15.5”N 18°54’14.4”E

Půjčovna kol a skútrů
Istebna Olza
www.roweryistebna.com
GPS: 49°34’25.1”N 18°54’01.8”E
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