Będąc w Zdroju warto poświęcić jeszcze chwilę,
zobaczyć dawne sanatorium Spółki Brackiej
(ul. 1 Maja 61) z 1912 r., w którym od 1998 r. mieściły się
sale dydaktyczne filii Uniwersytetu Śląskiego, a obecnie
(od 2010 r.) Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego
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TRASA ROWEROWA
„S zla k iem u zd ro wisk a ”
os. Zdrój •
Karviná-Hranice • Karviná-Fryštát •
Karviná-Lázně Darkov
Trasa rowerowa „Szlakiem uzdrowiska” stanowi propozycję
aktywnego spędzenia wolnego czasu dla tych, którzy pragną
poznać historię i współczesne oblicze miejsc związanych
z walorami leczniczymi Jastrzębia-Zdroju i Karviny. Szlak
przebiega fragmentem Euroregionalnej Pętli Rowerowej 24C,
Europejskiej Trasy Rowerowej Eurovelo R4, subtrasy 9N,
pieszo-rowerowej ścieżki dziedzictwa kulturowego „Szlakiem
Zamków nad Piotrówką” i subtrasy 6097.
OPIS TRASY:
Trasa rozpoczyna się w Zdroju (258 m n.p.m.) - położonym
w zachodniej części Jastrzębia-Zdroju osiedlu, związanym
historycznie z odkryciem źródeł solankowych i powstaniem
uzdrowiska. Na prośbę ówczesnego właściciela kurortu
- hrabiego Felixa von Königsdorffa, władze niemieckie
zmieniły jego nazwę na Bad Königsdorff - Jastrzemb,
która obowiązywała do 1922 r. Uzdrowisko przeżywało
swój kolejny rozkwit, gdy właścicielem Zdroju był dr
Mikołaj Witczak. Wtedy to dobudowano nowe obiekty,
a kurort zyskał rozgłos. Jednak w wyniku wybuchu
II wojny światowej cały proces został wstrzymany. Po
wojnie obiekty uzdrowiskowe odrestaurowano. Rozpoczęto
również badania geologiczne, dzięki którym odkryto bogate
złoża węgla kamiennego. Jak się później okazało, był to
przełomowy moment w historii uzdrowiska. W 1962 r.
oddano do użytku pierwszą kopalnię, a istniejący dotychczas
kurort zaczął stopniowo podupadać. Rozwój przemysłu
związany z wydobyciem węgla kamiennego przyczynił się
do nadania Jastrzębiu praw miejskich 30 czerwca 1963 r.
Kolejne oddawane do użytku kopalnie sprawiły, że miasto
stopniowo przekształcało się w silny ośrodek gospodarczy,
tracąc swoje dawne funkcje uzdrowiskowe.
Dziś w liczącym ok. 92 tys. mieszkańców JastrzębiuZdroju po działających tu niegdyś zakładach leczniczych
pozostała tylko część zdrojowa z parkiem im. Mikołaja
Witczaka o powierzchni prawie 18 ha. Rośnie w nim
wiele ciekawych drzew i krzewów, w tym m.in.: berberysy,
różaneczniki katawbijskie, kopytniki pospolite czy
barwinki pospolite. Oprócz występujących
tu licznie różnych gatunków flory, spotkamy
również wiele przykładów fauny, w tym:
wiewiórki, nietoperze, ryjówki, jeże, kosy,
sójki, sikorki i inne. Główny punkt parku
stanowi plac z fontanną, przy którym stoi
muszla koncertowa z 1928 r., gdzie w czasach
świetności uzdrowiska grywała orkiestra
zdrojowa. W pobliżu tzw. Masnówki - jednego
z budynków uzdrowiskowych powstałych

Park Witczaka

foto: archiwum miasta Jastrzębie-Zdrój

w 1912 r. i przeznaczonych obecnie na filię Miejskiej
Biblioteki Publicznej, można zobaczyć interesujący
przykład kwietnika w postaci zegara, którego tarcze
tworzą wielobarwne rośliny sezonowe. W parku mieści
się także zabytkowy Dom Zdrojowy z 1862 r. zbudowany
w stylu szwajcarskim. Obiekt o konstrukcji szkieletowej
wzniesionej na rzucie wydłużonego prostokąta nakryty
jest dwuspadowym dachem. Dawniej znajdowały się tu
kąpielowe kabiny kuracyjne, sala taneczna, restauracja,
czytelnia i kasyno, natomiast obecnie odbywają się w nim
pokazy teatralne, imprezy kulturalne oraz warsztaty. Służy
on ponadto Miejskiemu Ośrodkowi Kultury jako siedziba
(ul. Witczaka 5). Tuż obok położona jest pijalnia wód.
Ten ośmioboczny budynek stylizowany na wzór chiński
powstał w 1861 r. Pierwotnie służył jako pawilon muzyczny,
natomiast od 1872 r. zaczął pełnić funkcję pijalni. W chwli
obecnej funkcjonuje w nim kawiarnia.
W zlokalizonych naprzeciwko Domu Zdrojowego
Łazienkach II z 1912 r. mieści się Galeria Historii Miasta
(ul. Witczaka 4). Zgromadzono w niej wiele dokumentów
i przedmiotów związanych z historią Jastrzębia. W Galerii
można ponadto zobaczyć odtworzoną chatę śląską oraz
warsztat pracy kowala. Z Łazienkami II sąsiadują Łazienki
III - były zakład przyrodoleczniczy z 1926 r., do którego
po modernizacji i zaadaptowaniu najprawdopodobniej
przeniesie się Urząd Stanu Cywilnego. Ostatni z obiektów
kompleksu Łazienek - Łazienki I został zbudowany w 1865 r.
i znajduje się od strony ul. Witczaka. Na terenie parku w
1892 r. z inicjatywy sióstr boromeuszek utworzono Zakład
Sanatoryjny dla dzieci im. Najświętszej Marii Panny zwany
Zakładem Marii. Składał się on później z Domu Marii,
Domu św. Jacka i Domu Aniołów Stróżów. Jego częścią był
również Dom św. Józefa (tzw. „Klasztorek”). W Domu Marii
z czasem powstała kaplica, którą w 1951 r. przekształcono w
kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego
Serca Pana Jazusa (ul. 1 Maja 36). Dom
Aniołów Stróżów w swojej historii pełnił
funkcję sanatorium, prewentorium i szpitala.
W chwili obecnej jest niestety opuszczony. Z
kolei w Domu św. Jacka przez pewien czas (w
latach 1905-1922) znajdował się żydowski dom
modlitw i lecznica dla dzieci. Obecnie jest on
jednym z obiektów usługowych w dzielnicy.
Dom św. Józefa zajmują siostry boromeuszki.

Sanatorium Spółki Brackiej

foto: Bank Fotografii Śląska Cieszyńskiego

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Niedaleko
sanatorium leży willa Dąbrówka - jeden z trzech obiektów
dawnego Ewangelickiego Zakładu dla Dzieci Chorych
„Betania”. Pełni ona dziś funkcje usługowo-gastronomiczne
(ul. 1 Maja 49). Przy ul. Kościuszki 14 stoi budynek dawnego
sanatorium im. marsz. J. Piłsudskiego z 1928 r. Od lat 50.
ubiegłego wieku jego wnętrza zajmuje Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny dla Dzieci. Po drugiej stronie ulicy znajduje
się willa Józefa Witczaka z 1957 r. (ul. Kościuszki 13a) w chwili obecnej siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej.
Na wszystkich strudzonych aktywnym poznawaniem
historii Zdroju, w miejscu wybudowanego przed II. wojną
światową basenu, czeka w okresie letnim nowoczesne
Kąpielisko „Zdrój” (ul. Witczaka 1). Kompleks oferuje

Kąpielisko „Zdrój”

foto: archiwum miasta Jastrzębie-Zdrój
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wiele różnego rodzaju atrakcji, jak chociażby masaże
denne i ścienne, schody bąbelkowe, rwącą rzekę czy krętą
zjeżdżalnię oraz brodzik dla najmłodszych.
Wsiadamy na rower, opuszczamy Zdrój i ruszamy w stronę
Republiki Czeskiej (kierunek: Karviná-Hranice). Od
punktu startu aż do skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Borowicką
w Gołkowicach będziemy podróżować prawie wyłącznie
Euroregionalną Pętlą Rowerową 24C i pokrywającą

się z nią Europejską Trasą Rowerową Eurovelo R4
(do Moszczenicy biegnie również oznakowanie subtrasy
9N). Dojeżdżamy do centrum miejscowości (jadąc kolejno
ul. Kasztanową, Kościelną, Ranoszka, Komuny Paryskiej,
Szotkowicką, Leśną, Borowicką, 1 Maja) i skręcamy w lewo
w ul. Piotrowicką. Dalej prowadzi nas pieszo-rowerowa
ścieżka dziedzictwa kulturowego „Szlakiem Zamków nad
Piotrówką”, wraz z którą przekraczamy granicę, mijamy
staw Urbančík i zostawiamy za plecami fragment Petrovic
u Karviné o nazwie Prstná (drogi lokalne). Następnie
kierujemy się w stronę Dolních Marklovic.
Na krzyżówce „Szlaku Zamków nad Piotrówką” z subtrasą
6097 skręcamy w prawo i kontynuujemy naszą podróż
subtrasą 6097 (ul. Mickiewiczova, Žižkova) docierając do
dzielnicy Karviná-Hranice (265 m n.p.m.).
Historia Karviny jako jednego z najstarszych europejskich
uzdrowisk z wodami jodowo-bromowymi związana jest
z 1867 r., kiedy to ogłoszono pierwszy sezon uzdrowiskowy
dla kuracjuszy. Założenie uzdrowiska było poprzedzone
licznymi badaniami naukowymi źródeł leczniczych solanki jodowo-bromowej, której właściwości znali
i wykorzystywali już wcześniej tutejsi mieszkańcy.
Z czasem okazało się, że woda pochodząca z okresu
trzeciorzędu doskonale leczy schorzenia narządów
ruchu, stawów oraz choroby układu nerwowego i układu
krążenia. Lázně Darkov (Uzdrowisko Darków) położone
w dzielnicy Karviná-Hranice to nowy kompleks nazywany
także
Rehabilitačnim
sanatorium
(Sanatorium
rehabilitacyjnym) (ul. Čsl. armády 2954/2), który został
udostępniony kuracjuszom kolejno w latach 1976, 1980
i 1989. Impulsem do jego powstania był fakt, że Stare
uzdrowisko - Léčebna Darkov (Lecznica Darków)
musiało zmierzyć się z działalnością wydobywczą, przez
co groził mu całkowity zanik. Aby nie dopuścić do takiej
sytuacji, przystąpiono do budowy nowych obiektów
uzdrowiskowych właśnie na drugim końcu miasta.
Budynki Sanatorium otrzymały wtedy przestronne wnętrza
i doskonałe wyposażenie, dzięki czemu zostały rozszerzone
i polepszone możliwości leczenia. Pomiędzy kompleksem
znajdującym się w części Karviná-Hranice, a sąsiadującą
z nią dzielnicą Karviná-Mizerov rozciąga się park leśny
Dubina. Stanowi on miejsce do wypoczynku i relaksu
zarówno dla kuracjuszy, jak i mieszkańców. Urządzono tutaj
plac zabaw dla dzieci, palenisko oraz miejsca do siedzenia.
Park przecina również wiele ścieżek pieszych i rowerowych.
Niedawno otwarto tu boisko do dyskgolfa - dyscypliny
sportu, która swoją kolebkę ma w Stanach Zjednoczonych.
Zasady gry opierają się na klasycznym golfie z tą różnicą, że
piłka została zastąpiona specjalnym dyskiem, który należy
umieścić w koszu przy jak najmniejszej liczbie rzutów.
<16,1 km> - /1,2 km szuter; 14,9 km asfalt/
Kontynuujemy wycieczkę rowerową i opuszczamy
dzielnicę Karviná-Hranice, zmierzając subtrasą 6097
(jadąc kolejno ul. Žižkova, Rudé armády, Poštovní,
Karola Śliwky) w stronę centrum. Pokonujemy ostatni
odcinek drogi (ul. Hrnčířská) i docieramy w końcu do
Karviny-Fryštátu (236 m n.p.m.). W znajdującym się
przy głównym placu dzielnicy Fryštát Muzeum Těšínska

(Masarykovo náměstí 10) można zobaczyć stałą ekspozycję
historię niegdyś samodzielnych miast
i wsi dzisiejszej Karviny, jak również związane z nią
tradycje przemysłowe, górnicze i uzdrowiskowe. Przy
muzeum znajduje się największa atrakcja historycznego
centrum miasta - zamek Fryštát. Po gruntownej
rekonstrukcji, która przebiegała w latach 1994-1997,
obiekt został udostępniony zwiedzającym. Choć zamek
jest otwarty przez cały rok, to szczyt sezonu turystycznego
przypada w nim od kwietnia do końca września. W ramach
trzech oferowanych tras zwiedzania można zobaczyć
historyczne umeblowanie oraz ekspozycję Narodowej
Galerii w Pradze. Tuż obok zamku rozciąga się park.
<18,1 km> - /2 km asfalt/
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Ostatnim zwiedzanym punktem w trakcie naszej
wycieczki jest dzielnica Lázně Darkov. Aby do niej
dotrzeć, kierujemy się najpierw na południowy-zachód
(ul. Slámova) w stronę jeziora Loděnice, a następnie wzdłuż
jego brzegu na południowy-wschód (początkowo drogą
asfaltową przechodzącą w leśną). Dojeżdżamy do rzeki
Olzy, skręcamy w lewo i kontynuujemy jazdę, zmierzając
w kierunku przeciwnym do biegu jej nurtu. Po chwili
docieramy na miejsce (Karviná-Darkov, 230 m n.p.m.).
Do dzielnicy zdrojowej od strony południowej można
dostać się przez betonowy most łukowy z 1925 r., który
łączy oba brzegi Olzy. Obiekt o długości 56,5 m, szerokości
9,5 m i wysokości łuku 12,20 m stanowi specyficzny
element architektoniczny Darkova. Jak już wcześniej
wspomniano Stare uzdrowisko - Léčebna Darkov

Uzdrowisko Darków
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(Lecznica Darków) posiada długą i bogatą historię, której
początki sięgają 1867 r. Jego szybki rozwój spowodował, że
w latach 1895-1902 musiały zostać dobudowane kolejne
budynki, ponieważ dwa już istniejące nie zaspokajały
dostatecznie zapotrzebowania na leczenie kuracjuszy. W
1895 r. założono park zdrojowy z cennym drzewostanem
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Park Zdrojowy

foto: archiwum miasta Karviná

liczącym w tamtym okresie około 300 gatunków drzew.
Kolejna rozbudowa uzdrowiska nastąpiła po 1931 r. Przez
cały okres z wyjątkiem I i II wojny światowej, kiedy to
budynki uzdrowiskowe przeznaczono na szpital, dzielnica
pełniła swoją uzdrowiskową funkcję. Ostatnim właścicielem
uzdrowiska - jeszcze przed 1945 r. był hrabia LarischMönnich, natomiast po wojnie stało się ono własnością
państwa. Po otwarciu nowego kompleksu (Sanatorium
rehabilitacyjnego) obie części uzdrowiska funkcjonowały
jako jedno przedsiębiorstwo państwowe. Po 1898 r.
dzięki wstrzymaniu prac górniczych, pierwotne budynki
uzdrowiskowe mogły zostać stopniowo zrekonstruowane
i zmodernizowane. Obecnie na kompleks uzdrowiskowy
w historycznej części zdrojowej składają się: główny
budynek „Sanatorium”, Dom Klutury (zbudowany
w latach 1900-1901 w stylu historyzującym według projektu
wiedeńskiego architekta Korna, ul. Lázeňská 706/48),
Stare uzdrowisko (ul. Lázeňská 48/41), posiadające
w części parterowej sale przeznaczone do zabiegów odnowy
biologicznej, natomiast na piętrze pokoje z widokiem na
park i rzekę Olzę oraz wille. Do najciekawszych należą
willa „Vlasta” zbudowana w 1878 r., willa „Maryčka” z lat
1880-1890 i willa „Jiřina” zwana pierwotnie Heinrichshof
z tego samego okresu. W parku zdrojowym stoi kaplica
św. Anny, którą ufundował dla swojej żony dr Degré oraz
wiele ciekawych rzeźb z brązu wykonanych w II poł. XX
w. Są to m.in.: „Siedząca dziewczyna”, „Żywe źródło”
czy „Dziewczyna z jabłkiem”. Jednym z interesujących
obiektów jest również dawny młyn Janeczka (Janečkův
mlýn) postawiony w 1898 r. nieopodal północnego wejścia
do parku. Początkowo pełnił on funkcję młyna wodnego,
a w późniejszym okresie magazynu. W chwili obecnej
przebiega rekonstrukcja młyna, w którym w przyszłości
będzie znajdować się centrum kształcenia.
Tutaj dobiega końca nasza rowerowa wycieczka.
<20,7 km> - /0,6 km droga leśna; 2 km asfalt/
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CYKLISTICKÁ TRASA
„Lá zeň sk á stezk a ”
sídl. Zdrój •
Karviná-Hranice • Karviná-Fryštát •
Karviná-Lázně Darkov
Cyklistická trasa „Lázeňská stezka” nabízí aktivní trávení
volného času pro ty, kteří chtějí poznat historii a současnost
míst souvisejících s léčebnými hodnotami Jastrzębia-Zdroju
a Karviné. Trasa vede úsekem Euroregionálního cyklookruhu
č. 24C, Evropské cyklistické trasy Eurovelo R4, subtrasy 9N,
pěší a cyklistické stezky kulturního dědictví „Po stopách
zámků nad Petrůvkou” a subtrasy 6097.
POPIS TRASY:
Trasa začíná v Zdroju (258 m.n.m.) - sídlišti nacházejícím
se v západní části Jastrzębia-Zdroju, která je historicky
spjata s nalezením solankových pramenů a vznikem lázní.
Na přání tehdejšího majitele lázní - hraběte Felixa von
Koenigsdorffa - německá správa změnila jeho název na
Bad Koenigsdorff - Jastrzemb. Tento název platil do roku
1922. Díky novému majiteli Mikołajowi Witczakowi se
lázně dále rozvíjely. Tehdy byly dostavěny nové objekty
a lázně získaly věhlas. Avšak kvůli vypuknutí II. světové
války byl proces rozvoje zastaven. Po válce byly lázeňské
objekty zrestaurovány. Byly započaty také geologické
průzkumy, díky kterým byla objevena bohatá naleziště
kamenného uhlí. Jak se později ukázalo, byl to zlomový
okamžik v dějinách lázní. V roce 1962 byl zprovozněn
první důl a lázně začaly upadat. Rozvoj průmyslu spojeného
s těžbou kamenného uhlí napomohl Jastrzębiu 30. 6. 1963
získat městské právo. Další zprovozňované doly způsobily
postupnou proměnu města na silné hospodářské centrum.
Město tak ztratilo svou dávnou lázeňskou funkci.
Dnes v Jastrzębiu-Zdroju, městě s 92 000 obyvateli, zůstala
po lázeňských střediscích pouze lázeňská čtvrť, ve které se
nachází park Mikołaja Witczaka o rozloze zhruba 18 ha.
Roste v něm mnoho zajímavých stromů a keřů, jako například
dřišťály, rododendrony, kopytníky evropské či barvínky
menší. Kromě různých druhů flóry zde můžeme zhlédnout
i unikátní faunu, mimo jiné veverky, netopýry, rejsky, ježky,
kosy, sojky, sýkorky a další. Důležitým místem v parku je
prostranství s fontánou, u něhož stojí koncertní mušle
z r. 1928, kde v době rozkvětu lázní hrával lázeňský orchestr.
Poblíž tzv. Masnówki - jedné z lázeňských
budov vzniklých v r. 1912, v níž se dnes nachází
pobočka Městské veřejné knihovny, můžeme
zhlédnout zajímavý květinový záhon ve tvaru
hodin. Jeho číselník tvoří vícebarevné sezónní
rostliny. V parku se nachází také Lázeňský
dům postavený ve švýcarském stylu v r. 1862.
Objekt s rámovou konstrukcí je založen na
půdorysu prodlouženého obdélníku a má
sedlovou střechu. Kdysi se tu nacházely

lázeňské léčebné kabiny, taneční sál, restaurace, čítárna
a kasino, avšak dnes se zde konají divadelní představení,
kulturní akce a workshopy. Budova slouží také jako sídlo
Městského kulturního střediska (ul. Witczaka 5). Hned
vedle se nachází prostory určené pro pití minerální vody.
Tato osmiboká budova stylizovaná do čínského stylu vznikla
v r. 1861 a původně sloužila jako hudební pavilon. Od r.1872
se stala prostorem určeným pro pití minerální vody. Dnes se
tu nachází kavárna.
V Łazienkach II z r. 1912 nacházejících se naproti
Lázeňskému domu sídlí Galerie historie města
(ul. Witczaka 4). Je v ní nashromážděno mnoho dokumentů

V domě sv. Jacka se po určitou dobu (v letech 1905-1922)

CZ nacházela židovská modlitebna a léčebna pro děti. Nyní je

to jedna z veřejných budov v této části města. Dům sv. Josefa
obývají Milosrdné sestry svatého Karla Boromejského.
V Zdroju stojí také za to navštívit i někdejší sanatorium
Spółki Brackiej (ul. 1 Maja 61) z r. 1912 (společnosti
pomáhající horníkům v případě nemoci či invalidity),
v němž se od r.1998 r. nacházely učebny Slezské univerzity
a nyní (od r. 2010) Meziměstského didaktického střediska
Hornicko-hutnické akademie v Krakowie. Nedaleko
sanatoria stojí vila Dąbrówka - jeden ze tří objektů někdejší

Łazienki II

foto: archiv města Jastrzębie-Zdrój

a předmětů souvisejících s dějinami Jastrzębia. V galerii si
také můžeme prohlédnout napodobeninu slezské chaty
a kovářskou dílnu. S Łazienkami II sousedí Łazienki III
- bývalé přírodní léčebné sanatorium z r.1926, kam se po
modernizaci a adaptaci pravděpodobně přestěhuje Matriční
úřad (Urząd Stanu Cywilnego). Poslední z objektů komplexu
Łazienek - Łazienki I byl postaven v r. 1865 a nachází
se na ul. Witczaka. Na území parku bylo v r. 1892 díky
podnětu Milosrdných sester svatého Karla Boromejského
založeno Dětské sanatorium Nejsvětější Panny Marie

Villa Dąbrówka
foto: M. Olszewski

Evangelické instituce pro nemocné děti (Ewangelickiego
Zakładu dla Dzieci Chorych) „Betania”. Dnes se tu nachází
hotel a restaurace (ul. 1 Maja 49). Na ul. Kościuszki 14 stojí
budova někdejšího sanatoria maršála J. Piłsudskiego
z r. 1928. Od 50. let minulého století zde sídlí vojvodská

Dům sv. Josefa

foto: archiv města Jastrzębie-Zdrój

zvané také Mariin dům, které se skládalo
z Mariina domu, domu sv. Jacka a domu Andělů
strážných. Jeho součástí byl také dům sv. Josefa
(tzv. „Klasztorek”). V Mariině domě časem
vznikla kaple, která byla v r. 1951 přestavěna
na římskokatolický kostel Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova (ul. 1 Maja 36). Dům Andělů
strážných plnil funkci sanatoria, preventoria
a nemocnice. Nyní je bohužel opuštěný.

Sanatorium Piłsudskiego

foto: archiv města Jastrzębie-Zdrój
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nemocnice pro děti se zaměřením na rehabilitační péči
(Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci). Na druhé
straně ulice se nachází vila Józefa Witczaka z roku 1957
(ul. Kościuszki 13a) - nyní sídlo Státní hudební školy.

Pro všechny, které aktivní poznávání historie Zdroje unavilo,
je tu v letním období připraveno koupaliště „Zdrój”
(ul. Witczaka 1) nacházející se na místě bazénu postaveného
ještě před 2. světovou válkou. Komplex nabízí různorodé
atrakce, jako například dnové a stěnové masáže, perličkové
schody, divokou řeku a tobogán nebo brouzdaliště pro
nejmladší děti.
Sedáme na kolo, opouštíme Zdrój a jedeme ve směru České
republiky (směr: Karviná-Hranice). Od výchozího bodu
až po křižovatku ul. Leśnej s ul. Borowicką v Gołkowicach
pojedeme téměř výhradně úsekem Euroregionálního
cyklookruhu č. 24C a Evropské cyklistické trasy Eurovelo
R4 (do Moszczenicy vede také značení subtrasy 9N).
Přijíždíme do centra obce (jedeme postupně ul. Kasztanową,
Kościelną, Ranoszka, Komuny Paryskiej, Szotkowicką,
Leśną, Borowicką, 1 Maja) a odbočujeme vlevo na ul.
Piotrowicką. Dále nás povede pěší a cyklistická stezka
kulturního dědictví „Po stopách zámků nad Petrůvkou”. Po
této stezce dojedeme až k hranicím, následně míjíme rybník
Urbančík a za zády necháváme část Petrovic pod názvem
Prstná (místní komunikace). Následně pokračujeme ve
směru Dolních Marklovic.
Na křižovatce stezky „Po stopách zámků nad Petrůvkou”
se subtrasou 6097 odbočujeme vpravo a jedeme dále po
subtrase 6097 (ul. Mickiewiczova, Žižkova). Přijíždíme do
městské části Karviná-Hranice (265 m.n.m.).
Historie Karviné jako jednoho z nejstarších evropských
jodobromových lázeňských center se váže s rokem 1867,
kdy byla ohlášena první lázeňská sezóna pro návštěvníky
lázní. Ještě před založením lázní tu probíhaly různé vědecké
průzkumy léčivých pramenů jodobromové solanky, jejíž
vlastnosti už kdysi znali a využívali místní obyvatelé.
Během doby se ukázalo, že voda pocházející z období
třetihor dokonale léčí choroby pohybového aparátu, kloubů
a choroby nervové a oběhové soustavy. Lázně Darkov
nacházející se v městské části Karviná-Hranice jsou novým
komplexem nazývaným také Rehabilitační sanatorium
(ul. Čsl. armády 2954/2). To bylo pro návštěvníky lázní
postupně otevřeno v letech 1976, 1980 a 1989. Impulsem
pro jeho vznik byl fakt, že staré lázně - Léčebna Darkov
musely čelit hornické činnosti, kvůli níž jim hrozil zánik.
Aby k tomu nedošlo, začaly se stavět nové lázeňské objekty
na druhém konci města. Budovy sanatoria tak získaly
prostorné interiéry a dokonalé vybavení, díky čemuž
se rozšířily a zlepšily možnosti léčby. Mezi komplexem
nacházejícím se v části Karviná-Hranice a s ním
sousedící městskou částí Karviná-Mizerov se rozkládá
lesopark Dubina. Je to místo, kde si mohou odpočinout
a relaxovat jak návštěvníci lázní, tak i obyvatelé města.
Bylo tu postaveno dětské hřiště, dále se tu nachází ohniště
a místa určená k sezení. Park je také plný tras pro cyklisty
a pro pěší. Nedávno zde bylo otevřeno discgolfové hřiště.
Discgolf je sportovní disciplína pocházející ze Spojených
států. Hra je odvozena od klasického golfu s tím rozdílem,
že míček je nahrazen létajícím diskem, který je třeba umístit
v ocelovém koši co nejmenším počtem hodů.
<16,1 km> - /1,2 km suť; 14,9 km asfalt/

Pokračujeme ve výletu, opouštíme městskou část Karvinájedeme subtrasou 6097 (jedeme postupně
ul. Žižkova, Rudé armády, Poštovní, Karola Śliwky) ve
směru centra. Zdolávame posledný úsek (ul. Hrnčířská)
a přijíždíme do Karviné-Fryštátu (236 m n.p.m.). V Muzeu
Těšínska, nacházejícím se u hlavního náměstí městské části
Fryštát (Masarykovo náměstí 10), si můžeme prohlédnout
stálou expozici představující dějiny kdysi samostatných
měst a vsí dnešní Karviné a také s ní spojené průmyslové,
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Obloukový most

foto: archiv města Karviná

hornické a lázeňské tradice. Kousek vedle muzea se nachází
skvost historického jádra města a hlavní turistická atrakce
Karviné - zámek Fryštát. Ten byl po rozsáhlé rekonstrukci
v letech 1994-1997 otevřen pro veřejnost. Hlavní sezona
zámku je od dubna do konce října, i když otevřen je po
celý rok Zámek nabízí prohlídku 3 okruhů s historickým
nábytkem a expozicí Národní galerie Praha. Na budovu
zámku navazuje rozsáhlý zámecký park.
<18,1 km> - /2 km asfalt/
Poslední zastávkou na naší trase je městská část Lázně
Darkov. Abychom tam dojeli, musíme jet nejdříve na
jihozápad (ul. Slámova) ve směru jezera Loděnice a pak
podél jeho břehu na jihovýchod (zpočátku po asfaltové
silnici, která později přechází v lesní cestu). Přijíždíme k řece
Olši, odbočujeme vlevo a jedeme dál proti proudu. Po chvíli
přijíždíme na místo (Karviná-Lázně Darkov, 230 m.n.m.).
Do lázeňské části města se od jižní strany můžeme dostat
přes betonový obloukový most z r.1925, který spojuje
oba břehy Olše. Objekt o délce 56,5 m, šířce 9,5 m a výšce
oblouku 12,2 m je zajímavým architektonickým prvkem
Darkova. Jak už bylo dříve řečeno, staré lázně - Léčebna
Darkov mají dlouhou a bohatou historii, jejíž počátky se
datují do r.1867. Z důvodu jejich rychlého rozvoje bylo třeba
v letech 1895-1902 dostavět další budovy. Dvě již existující
totiž nedokázaly uspokojit poptávku po léčbě. V r. 1895 byl
založen lázeňský park s cenným porostem čítajícím v té
době zhruba 300 druhů stromů. K dalšímu rozšíření lázní
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došlo po r.1931. Po celou tu dobu - kromě I. a II. světové
války, kdy se v lázeňských budovách nacházela nemocnice
- plnil Darkov svou lázeňskou funkci. Posledním majitelem
lázní, ještě před rokem 1945, se stal hrabě Larisch-Mönnich.
Po válce lázně převzal stát. Po otevření nového komplexu
(Rehabilitačního sanatoria) obě části lázní fungovaly jako
jedna část krajského podniku. Po roce 1989, díky zastavení
hornické činnosti, mohly být původní budovy postupně
zrekonstruovány a zmodernizovány. Nyní se lázeňský
komplex v historické lázeňské části skládá z hlavní budovy
„Sanatorium”, Společenského domu (postaveného
v letech 1900-1901 v historizujícím stylu podle projektu
vídeňského architekta Korna, ul. Lázeňská 706/48)
a Starých lázní (ul. Lázeňská 48/41), kde se v přízemní
části nachází místnosti určené pro wellness procedury
a na prvním patře jsou pokoje s výhledem na park, řeku
Olši a vily. K nejzajímavějším patří vila Vlasta postavená
v r. 1878, vila Maryčka z let 1880-1890 a vila Jiřina, původně
nazývaná Heinrichshof, ze stejného období. V lázeňském
parku stojí kaple sv. Anny, kterou dal pro svoji ženu
postavit doktor Degré, a mnoho zajímavých bronzových
soch z II. pol. XX. století. Jsou to mimo jiné: Sedící dívka,
Živý pramen či Dívka s jablkem. Jedním ze zajímavých

Socha Živý pramen

foto: archiv města Karviná

objektů je také někdejší Janečkův mlýn postavený v r. 1898
nedaleko severního vstupu do parku. Původně plnil funkci
vodního mlýna a později skladu. V současnosti probíhá
rekonstrukce a z mlýna má být vzdělávací centrum.
Tady končí náš cyklistický výlet.
<20,7 km> - /0,6 km lesní cesta; 2 km asfalt/
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