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Zámek Łomnica

V myslích mnoha z nás je pohraničí spojeno s nepokoji, válkami a těžkou historií. Nejeden palác, zámek
nebo statek v sobě skrývá stigma bouřlivé historie,
změn a zkoušek síly. O to více nás těší, když se najde
někdo, kdo z problematického místa udělá přednost
– jako v lomnickém Dominium.
Součástí panství je barokní palác z roku 1720,
necelých sto let mladší, mež tzv. Malý palác a muzejní statek. Vše je obklopeno romantickým parkem,
jehož hranice vytváří řeka Bobr. Komplex provozují
potomci předválečných majitelů, kteří tento skvost

Doporučené restaurace
Palácová Restaurace: www.palac-lomnica.pl
Restaurace Stara Stajnia: www.palac-lomnica.pl
Palác Wojanów: www.palac-wojanow.pl/restauracja

Doporučené ubytování
Palác a Folwark Łomnica: www.palac-lomnica.pl
Palác Wojanów: www.palac-wojanow.pl
Osada Śnieżka: www.osada-sniezka.pl

Doporučené atrakce v okolí
Krkonošské muzeum v Jelení Hoře (7 km)
Muzeum má bohaté sbírky související s historií

vyzdvihly z úplných ruin. A kromě toho z Łomnice
udělali dnes důležité centrum kultury.
Po celý rok se zde mladí i staří učí tradiční polské
kuchyni, a to nejen prostřednictvím ochutnávání, ale
také během praktických hodin ve speciálně
připravené Zemské kuchyni. Četné poutě vám
umožňují seznámit se s ručními pracemi a každoroční Svátek Lnu a Perníku jsou důležitými událostmi
v životě regionu. Každý den se v Lomnici mísí polský
jazyk s němčinou a na okolních komunikačních
tazích se objevuje stále více zahraničních hostů.

Jelenohorské kotliny, Krkonoš a Jizerských hor,
stejně jako čítající více než 9 tis. předmětů sbírku
uměleckého skla.
Krkonošský Národní Park (16 km)
Park chránící horních partie Krkonoš včetně nejvyššího ze sudetských štítů – Sněžky (1602 m n. m.).
Mezi jeho hlavní atrakce patří Sněhové kotle a
ledovcová jezera.
Muzeum sportu a turistiky v Karpaczu (13 km)
Mimořádně zajímavá výstava ukazující mimo jiné
historii rozvoje sportu a cestovního ruchu a ochrany
přírody v Krkonošském regionu.
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Zámek Pakoszów

Od pozdního středověku byly lnářské výrobky
nejdůležitějším produktem v oblasti Jelenohorské
kotliny. Pocházely hlavně z rukou rolníků, žen a dětí.
Zejména v Jelenohorské kotlině se tkalo speciální
tenké plátno zvané voál. Roku 1630 udělil císař Ferdinand II městu Jelení Hora městská práva, což
přispělo k rozvoji a rychlému hospodářskému růstu
údolí Jelenohorské kotliny. V roce 1638 byla založena Hospodářská komora. Do této společnosti patřili
pouze domorodí kupci, kteří současně museli
dohlížet na dodržování kvality výrobků.

Z členů obchodní společnosti vznikla kupecká aristokracie, která nijak nezaostávala za rodovou aristokracií a byla stejně bohatá. Tito takzvaní „pánové
voálu“ si mohli dovolit stavět honosné kupecké
domy, které sloužily jako sklady a překladiště a většinou na patrech měly velké haly, určené pro reprezentativní účely. Nejvýznamnějším představitelem
kupecké aristokracie byl Christian Menzel (1667-1748 ), který byl jedním z nejbohatších obyvatel
města, a vlastnil také nejkrásnějším dům v centru
Jelení Hory.
Dříve toto území patřilo do majetku Schaffgotschů.
K přestavbě do podoby barokního paláce došlo
v roce 1725 zásluhou Johanna Martina Gottfrieda
(1685–1737), pozdějšího starosty a člena sborové
rady, švagra jelenohorského kupce lnu („Schleierherrn“)
Christiana Mentzla (1667–1748). Palác, spolu
s mansardovou střechou tvořenou obdélníkovým

blokem a bočními výstupky má jižní barokní fasádu.
V přízemí jsou jednoduché klenby. Na prvním patře
se nachází obytné a reprezentativní místnosti
s velkou banketovou síní, jejíž strop je pokryt alegorickými freskami.
Dalšími majiteli byli Georg Friedrich Smith (1703-1757) a od roku 1771 Heinrich Hess (1745–1802),
kupec a ředitel cukrovaru v Jelení Hoře. V té době se
přijalo jméno Bělírna Hessa. Budova byla využívána k
obytným účelům a jako bělírna lnu. V přízemí byly
materiály namáčeny do kádí, proplachovány
a rozkládány na loukách, aby uschly. Voda potřebná
k tomuto účelu byla odebírána z protékající vedle
řeky Kamienna. Z ekonomických důvodů byla bělírna
v roce 1856 transformována.
Po smrti Heinricha Hessa přešel palác do držení jeho
bratrance, adoptivního syna Johanna Daniela Hesse
(1764–1854). Pozdější majitel zabývající se
válečným soudnictvím Daniel Hermann Hess (1815–1884), pracující jako právník v Jelení Hoře, využíval
palác jako letní sídlo. Posledními obyvateli byli
Margarethe Drewes, rozená Hess (1872–1939) se
svým manželem pastorem Hansem Drewes a sedmi
dětmi. Pakoszowská bělírna byla v jejich držení až
do roku 1945.
V důsledku války přešlo téměř celé Slezsko do
Polska. Majitelé Pakoszowa byli následně polskými
úřady vyvlastněni. Palác byl později využíván
k různým účelům, včetně dětského domova. Později
zůstal prázdný.
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Vnuk poslední majitelky Hagen Hartmann (nar. 1941
ve Vratislavi), získal v roce 2005 objekt, který tehdy
patřil soukromému polskému majiteli.
S pomocí architekta Christophera Jana Schmidta jej
v letech 2008-2012 upravil na hotelovou funkci,
zrestauroval a rozšířil. Rekonstrukci barokního sálu
s jeho iluzionistickými a alegorickými malbami
provedl drážďanský malíř Christoph Wetzel, který
rovněž restauroval barokní kupoli drážďanské Frauenkirche. Původní obraz, který se dodnes nedochoval,
namaloval barokní malíř Johann Franz Hoffmann.

Doporučené restaurace
Restaurace Stara Bielarnia:
www.palac-pakoszow.pl/restauracja
Restaurace Aquakultura:
www.facebook.com/Aquakultura/
Restaurace Odnova:
www.facebook.com/odnovarestauracja/

Doporučené ubytování
Hotel Palác Staniszów: www.palacstaniszow.pl
Hotel Palác Pakoszów: www.palac-pakoszow.pl
Lázně Cieplice-Zdrój: www.uzdrowisko-cieplice.pl

Doporučené atrakce v okolí
Lázně Cieplice (6 km)

Nejcennější místností paláce je salonek se zachovaným pískovcovým krbem a kachlemi z Delft z 18.
století. Vedle paláce byla zrekonstruována východní
část, kde se nachází Wellness zóna s malým bazénem.
Palác je obklopen asi 18,5 ha velkou zelenou plochou,
na severní straně se nachází tři jezera, dříve používané
jako rybníky. Vše bylo uvedeno do provozu 1. dubna
2012. Dnes je tato oblast využívána jako palácový
hotel, restaurace a pro kulturní účely. Areál i historické prostory paláce jsou přístupné hostům zvenčí.

Lázně známé svými léčivými teplými prameny
s Pavilonem Edward z 19. století, pozdně barokním
palácem Schaffgotschů a lázeňským parkem.
Sklárna Julia v Piechowicích (3,5 km)
Tradiční křišťálová sklárna, která již 200 let vyrábí
výrobky charakteristické vysokou pracovní zátěží,
jemnou povrchovou úpravou a plně ruční výrobou.
Hrad Chojník (3 km)
Kamenný hrad nacházející se na vrcholu skalnaté
hory Chojnik. Od 19. století. zde působí turistická
ubytovna a samotný Chojnik je oblíbeným výletním
místem. Známý z každoročního turnaje „O Złoty Bełt
Chojnika” („O zlatý pás Chojníka“).
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Zámek Wojanów

Palác ve Wojanowě byl postaven v 17. století na
místě budov ze 13. století.
Palácový komplex se skládá z anglického neogotického
paláce, stájí, obytné přístavby z 19. století a zděné
stodoly. Ve své historii by tento objekt mnohokrát
přestavěn a nyní se nachází v soukromých rukou.

Doporučené restaurace
Restaurace v Paláci Łomnica:
www.palac-lomnica.pl
Restaurace Stara Stajnia:
www.palac-lomnica.pl
Palácová Restaurace ve Wojanowě:
www.palac-wojanow.pl/restauracja

Doporučené ubytování
Palác a Folwark Łomnica: www.palac-lomnica.pl
Palác Wojanów: www.palac-wojanow.pl
Osada Śnieżka: www.osada-sniezka.pl

Doporučené atrakce v okolí

Dnes je Palác Wojanów moderním konferenčním
centrem zasazeným do zdí romantické dvorské
rezidence. Obydlený nepřetržitě více než 400 let,
nabízí ubytování v 11 luxusních apartmánech a 81
komfortních pokojích vybavených pohodlným
stylovým nábytkem, který zdůrazňuje historický
charakter objektu.

Western City (13 km)
Město skutečných kovbojů. To nejsou jen stáje
a pastviny, ale také soutěže v rodeo a různé ukázky,
kovbojská střelnice, restaurace Chata Trapera
a centrum rýžování zlata.
Město Jelení Hora (9,5 km)
Město ležící na úpatí Krkonoš, jehož jednou
z hlavních atrakcí je malebné náměstí s klasicistní
radnicí z 18. století a barokními činžovními domy.
Krkonošská tajemství v Karpaczi (14 km)
Unikátní výstava věnovaná tajemné a legendární
historii Krkonoš, která byla založena v místě, kde
byla nalezena hůl Ducha Hor.

