LEGENDA / LEGENDA / LEGEND
poziomica (10 m) / vrstevnice po 10 m / contour
line (10 m)
punkt wysokościowy, przełęcz / výškový bod,
sedlo / elevation point, pass

cmentarz, płot / hřbitov, plot / cemetery, fence

muzeum, zabytek techniki / muzeum, technická
památka / museum, technical monument

pomnik, krzyż, kaplica, kościół / pomník, kříž,
kaple, kostel / monument, cross, chapel, church

atrakcja turystyczna / zajímavost / tourist attraction

strome zbocze, jaskinia, przepaść / sráz, jeskyně,
propast / steep mountainside, cavern, chasm

strefa przemysłowa / průmyslové území / industrial
area

formy skalne / skalní útvary / rock formations

granica państwa / státní hranice / border

las, kosodrzewina / les, kleč / forest, dwarf
mountain pines

droga szybkiego ruchu / víceproudá silnice / dual
carriageway

sad / sad / orchard

droga I, II i III klasy / silnice I., II. a III. třídy / road of
the first, the second and the third class

aleja, rząd drzew, element wegetacji / alej,
stromořadí, vegetační detail / avenue, the trees in
a straight line, plant

droga utwardzona, droga, ścieżka, przecinka /
zpevněná cesta, cesta, pěšina, průsek / made-up
road, road, footpath, forest path

rzeka, potok, drzewo zabytkowe / řeka, potok,
památný strom / river, brook, protected tree

most, tunel / most, tunel / bridge, tunne

zbiornik wodny z punktem wysokościowym /
vodní plocha s nadmořskou výškou / water body
with an elevation

kolej / železnice / railway

bagno, źródło / bažina, pramen / swamp, spring

zamknięta trasa kolejowa, tramwaj / zrušená
železniční trať, tramvaj / closed railway route, tram

podziemny strumień wodny /
podzemní vodní tok / groundwater flow
jaz, kanał doprowadzający, kanał żeglugowy /
jez, náhon, plavební kanál / weir, canal,
navigation canal

wyciąg krzesełkowy, wyciąg narciarki / sedačková
lanovka, lyžařský vlek / chair lift, ski-lift
granica obszaru chronionego krajobrazu / hranice
CHKO / boundary of the protected great scenic
beauty area
obszar chroniony / chráněné území / proceted
area
atrakcja przyrodnicza / přírodní zajímavost / natural
attraction

budynki / budovy / buildings
leśniczówka, młyn / hájovna, mlýn / forester’s
lodge, mill
twierdza/bunkier, kopalnia, sztolnia /
pevnost/bunkr, šachta, štola / fortress/bunker,
mine, drift
budowla o charakterze wieży,
nadajnik/rozdzielnia / věžová stavba,
vysílač/rozvodna / tower building,
transmitter/distribution board room

stacja, przystanek / stanice, zastávka / station,
stop

informacja turystyczna, infokiosk / informace,
infokiosk / tourist information, infokiosk
klasztor, - dostępny dla zwiedzających / klášter, přístupný veřejnosti / monastery/convent, - open to
visitors

parking, stacja benzynowa, LPG / parkoviště,
čerpací stanice PHM, LPG / parking, filling station,
LPG
ośrodek zdrowia, stacja ratunkowa GOPR /
zdravotnické zařízení, horská služba / health
centre, mountain rescue service
punkt widokowy, wieża obserwacyjna / místo
dalekého rozhledu, rozhledna / beauty spot, view
tower
gród, - otwarty dla zwiedzających / hrad, přístupný veřejnosti / gord-Slavic fortified
settlement, - open to visitors
zamek, - otwarty dla zwiedzających / zámek, přístupný veřejnosti / castle, - open to visitors
zameczek/twierdza, - otwarty dla zwiedzających /
zámeček/tvrz, - přístupný veřejnosti / small
castle/stronghold, - open to visitors
ruiny zabytkowe, - z przewodnikiem / zřícenina,
- s průvodcem / ruins, - guided tours available
ważne grodzisko, grodzisko, wykopalisko
archeologiczne / významné hradiště, hradiště,
archeologické naleziště / important fortified
settlement, fortified settlement, archaeological site
schronisko, gospoda, restauracja / přístřešek,
útulna, hospoda, restaurace / hostel, inn,
restaurant
inny nocleg, pensjonat, chata, hotel / jiné
ubytování, penzion, chata, hotel / other
accommodation, pension, cottage, hotel
pole biwakowe, camping / tábořiště, autokemp /
camp, campsite

sporty wodne, kąpielisko, - naturalne, kryty basen /
vodní sporty, koupaliště, - přírodní, krytý bazén /
water sports, bathing beach, - natural, indoor
swimming pool
sporty wodne, lotnisko / vodní sporty, letiště /
water sports, airport
jeździectwo, hodowla koni, golf / jezdectví, chov
koní, golf / horse riding, horse breeding, golf
oznakowana trasa turystyczna z numeracją /
značená turistická trasa s číslem / marked and
numbered tourist route
oznakowanie w terenie / značení v terénu /
marking in the open air area
drogowskaz oznakowania turystycznego /
rozcestník turistického značení / tourist signpost
lokalne oznakowanie turystyczne / místní turistické
značení / local tourist marking
ścieżka dydaktyczna (oznakowanie w terenie) /
naučná stezka (značení v terénu) / educational
path (marking in the open air area)
trasy rowerowe z numeracją, ścieżka rowerowa /
cyklotrasa s číslem, cyklostezka / numbered cycle
routes, bicycle lane
pozostałe oznakowanie tras rowerowych / další
označení cyklotras / other cycle route marks
trasa MTB / MTB trasa / MTB route
współrzędne płaskie, współrzędne geograficzne
(UTM-WGS84), rovinné souřadnice, zamĕpisné
souřadnice (UTM-WGS84) / plane coordinates,
geographic coordinates (UTM-WGS84)

Pałac Larischa

www.infotur.olza.pl
Euroregion Śląsk Cieszyński

Turistická mapa / Tourist map

Mapa turystyczna
Pałac Larischa

PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ / INFORMAČNÍ CENTRA / TOURIST INFORMATION CENTRES

Brenna, PIT, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel.: (+48) 33 853 65 50, www.brenna.pl
Cieszyn, CCI, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel.: (+48) 33 479 42 48, www.cieszyn.pl, www.olza.pl
Cieszyn, PIT - PTTK, ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn, tel.: (+48) 33 852 11 86, www.pttkcieszyn.fm.interia.pl
Cieszyn, PIT - ZC, ul. Zamkowa 3 a,b,c, 43-400 Cieszyn, tel.: (+48) 33 851 08 21, www.zamekcieszyn.pl
Dębowiec, PIT - GOKSiT, Łączka 71, 43-426 Dębowiec, tel.: (+48) 33 858 83 51, www.ck.debowiec.com.pl
Godów, PIT - OK, ul. 1 Maja 93, 44-341 Gołkowice, tel.: (+48) 32 472 75 32, www.godow.pl
Goleszów, PIT - GCI, ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów, tel.: (+48) 33 479 99 28, www.goleszow.pl
Hażlach, PIT - GCI, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, tel.: (+48) 33 852 23 63, www.hazlach.pl
Istebna, PIT, Istebna 68, 43-470 Istebna, tel.: (+48) 33 855 61 58, www.istebna.eu
Jasienica, PIT - GOK, ul. Międzyrzecka 159, 43-385 Jasienica, tel.: (+48) 33 815 22 31, www.jasienica.pl
Jastrzębie - Zdrój, PTTK, ul. Harcerska 14b, 44-445 Jastrzębie - Zdrój, tel.: (+48) 32 471 94 88, www.pttk.jasnet.pl
Jaworze, PIT - Amfiteatr, ul. Wapienicka, 43-384 Jaworze, tel.: (+48) 33 488 31 16, www.opgj.pl
Jaworze, PIT - Galeria, ul. Zdrojowa 111, 43-384 Jaworze, tel.: (+48) 33 488 31 16, www.opgj.pl
Skoczów, PIT - ARTadres BPiIUM, Rynek 18, 43-430 Skoczów, tel.: (+48) 33 858 50 23, www.skoczow.pl
Strumień, PIT - MGOK, Rynek 9, 43-246 Strumień, tel.: (+48) 33 857 01 74, www.strumien.pl
Ustroń, MIT - SPiRU, Rynek 2, 43-450 Ustroń, tel.: (+48) 33 854 26 53, www.ustron.pl
Wisła, CIT, pl. Hoffa 3, 43-460 Wisła, tel.: (+48) 33 855 34 56, www.wisla.pl
Wisła, PIT - PTTK, ul. Lipowa 4a, 43-460 Wisła, tel.: (+48) 33 855 35 60, www.pttk.wisla.pl
Zebrzydowice, PIT - GOK/GCI, ul. ks. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice, tel.: (+48) 32 469 33 34, www.gok.zebrzydowice.pl
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„Olza” w Cieszynie i Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, a także ze zbiorów prywatnych
Fotografie pocházeji z Fotobanky Těšínského Slezska - databáze fotografií Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej
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Photographs from the photo catalogue of Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” in Cieszyn and Regionální
rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci and also from the private archives
Druk, Tisk, Printed by | HELDRUK Helena Rąbalska, Malbork
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