
 
 

PO STOPÁCH LÁZEŇSTVÍ V JANSKÝCH LÁZNÍCH A SZCZAWNO-ZDRÓJ 

V rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 je část prostředků vyčleněna 
k využití a podpoře malých projektů, tzv. mikroprojektů. Státní léčebné lázně Janské Lázně společně 
s polským městem Szczawno-Zdrój obdržely finanční podporu na projekt týkající se posílení 
povědomí o pohraničním lázeňství na česko-polské hranici. Projekt nese název Po stopách lázeňství 
v Janských Lázních a Szczawno-Zdrój. 

Projekt propojuje lázeňská střediska v Janských Lázních a polském lázeňském městečku Szczawno-

Zdrój, která jsou od sebe vzdálena necelých 60 km. Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p. mají velice 

bohatou historii a jsou jedinými lázněmi na české straně Krkonoš rozprostírající se na úpatí Černé 

hory. Město Szczawno-Zdrój je velice turisticky atraktivní díky lázním, které se ve městě nacházejí - 

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina je jedním z nejstarších zdravotnických zařízení v Dolnoslezském 

vojvodství.  

 

Hlavním cílem projektu na české straně je obnova a vnitřní revitalizace Lázeňského domu čp. 55, 

bývalá Sokolovna (objekt je uveden na seznamu kulturních památek) s cílem vytvoření česko-

polského centra lázeňství. V důsledku revitalizace místnosti dojde ke zpřístupnění budovy pro 

potřeby obyvatel z obou stran hranice a turistů navštěvujících lázeňské prostory. Vzniká zde prostor 

pro česko-polské centrum informující o lázeňství, pro expozici a prezentaci společného dědictví, 

jakožto výstavy zaměřující se na historii česko-polského regionu, prezentace regionálních artefaktů  

o lázeňství a informace o Státních léčebných lázních Janské Lázně, s. p. a Szczawno-Zdrój.  

Otevření expozice je plánováno na 17. listopadu 2018. 

Na polské straně se realizuje vybudování historicko-naučné stezky zaměřené na šíření informací o 

lázeňském městě Szczawno-Zdrój, o partnerských Janských Lázních, s.p. a propagaci lázeňství v 

přeshraničním kontextu na obou stranách hranice. Stezka je rozdělená do 5 zón, které vedou skrze 

město. Každá zóna bude mít stanoviště ke konkrétnímu lázeňskému tématu. Slavnostní otevření 

historicko-naučné stezky se plánuje na přelomu listopadu a prosince 2018.  



 
 
Díky těmto dvěma hlavním projektovým aktivitám dojde k rozvoji přeshraniční spolupráce na téma 
lázeňství v oblasti Trutnovsko-Walbrzyšska, která pomůže k vytvoření trvalé vazby a struktury mezi 
partnery. Oba dva záměry řeší problematiku, jak zatraktivnit společný potenciál pro cílovou skupinu. 

Cílovou skupinou projektového záměru jsou obyvatelé společné přeshraniční oblasti Trutnovska  
a Walbrzyšska, turisté a lázeňští hosté.  

Podružným cílem projektu je podpora již navázané spolupráce mezi Státními léčebnými lázněmi 
Janské Lázně a polskými partnery – městem Szczawno-Zdrój a Uzdrowiskem Szczawno-Jedlina.  
V současnosti již vznikají návrhy na další plánované společné aktivity a mikroprojekt tak rozvíjí 
společný potenciál na obou stranách hranice. Přímý dopad mikroprojektu je zaměřen na zvýšení 
iniciativy místního rozvoje, aktivity zaměřené na propagaci a zlepšení dostupnosti přírodního  
a kulturního dědictví, hlavně tedy obnova, revitalizace a zatraktivnění kulturních atraktivit.  

Projekt je realizován od ledna do prosince 2018.  

 

      


