


Bílsko-Bělá
Dvakrát víc zážitků

turistický průvodce



Úvod

Bílsko-Bělá je město nad 173 tisíc obyvatel. Malebně rozložené 
na úpatí Slezských a Malých Beskyd je jedním z nejzajímavějších 
měst na jihu Polska velmi navštěvovaném turisty.

Bílsko-Bělá (známá jako Malá Vídeň) přitahuje návštěvníky 
nejen krásou architektury, ale také nádhernou scenérií okolních 
Beskyd. Mnoho turistických stezek vedoucích do hor začíná ve 
městě, a i v něm samotném, v mnoha rekreačních a sportovních 
centrech nechybí atrakce pro lidi, kteří chtějí aktivně strávit 
volný čas. Lyžaře na svahu Dębowiec čeká sjezdovka s moderní 
sedačkovou lanovkou, cyklisté si mohou užívat radosti horské 
cyklistiky na svahu Kozia Góra.

Bílsko-Bělá je také dobře známé kulturní centrum. Organizují se 
zde mnohé kulturní události – koncerty, výstavy, představení či 
festivaly – které získávají velké publikum nejen z regionu, ale 
také z celého Polska.

Město je významným akademickým centrem díky vlastní, 
nezávislé státní vysoké škole – Technicko-humanitní akademii, 
několika pobočkám ostatních vysokých škol a mnoha soukromým 
vysokým školám.

Bílsko-Bělá, kdysi známá jako „Město sta průmyslů“, hrdě 
pokračuje v ekonomických tradicích regionu, je prosperujícím 
průmyslovým a obchodním centrem, v němž v  současné době 
převládají střední a malé podniky. Své sídlo zde mají také mnohé 
mezinárodní společnosti. 
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BikeU sp. z o.o.

Praktické informace

Praktické informace
Městská doprava
Bílsko-Běla má systém městské hromadné dopravy provozované 
autobusy. Informace a jízdní řády najdete na internetových 
stránkách www.mzk.bielsko.pl a www.mmpk.info (aplikace na 
chytrý telefon).

Taxi
Taxikářské korporace v Bílsku-Bělé: 
Hit Taxi: tel.: +48 33 821 21 21, +48 800 20 20 20,
Mega Taxi: tel.: +48 33 196 24, +48 33 196 26, 818 88 88,
Radio Taxi: tel.: +48 33 818 09 19, +48 33 91 91,
Taxi Jedynka: tel.: +48 33 811 11 11, +48 800 400 400.

Městská půjčovna kol
www.bbbike.eu
BBbike – Systém bez- 
údržbových půjčoven kol  
v Bílsku-Bělé. Město pro- 
vozuje 12 stanic půjčo-
ven kol, k  dispozici je 
120 kol. Služby půjčoven 
můžete vyžívat sezónně 
od 1. dubna do 31.  října. 
Systém půjčoven vyža-
duje registraci na inter-
netových stránkách a za-
placení poplatku 20 PLN. 
20 prvních minut je zdarma.

Doporučené internetové stránky
www.visitbielsko.pl
www.pelnakultura.info
www.um.bielsko.pl

Mobilní aplikace
Bílsko-Bělá a městská hra Po stopách Černé ruky  
na vašem telefonu.

Turistická informace
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej
plac Ratuszowy 4, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 819 00 50, +48 33 819 00 60
info@it.bielsko.pl, www.it.bielsko.pl
Otevírací doba: po–pá 8.00–18.00, so 8.00–16.00

Příjezd do města
Autem
Bílsko-Bělá se nachází na křižovatce dávných cest spojujících 
sever a východ Evropy s  jihem kontinentu. Pohraniční poloha 
města činí Bílsko-Bělou významným obchodním, průmyslovým 
a turistických střediskem.

Vzdálenosti do Bílska-Bílé: 
z Varšavy: 327 km,
z Krakova: 75 km,
z Katovic: 54 km,
z Ostravy (CZ): 87 km.

Autobusem
Město má velmi dobré a pohodlné autobusové spojení s  mnoha 
místy v regionu, slezském vojvodství, Polsku a dokonce i v zahraničí. 
Autobusové nádraží se nachází v Bílsku-Bělé na ul. Warszawské 7. 
Informační služby: tel. +48 703 303 294, internetové stránky: 
www.pks.bielsko.pl.

Vlakem
Železniční síť umožňuje cestování po celém regionu a podnikání 
cest vlakem na střední a delší vzdálenosti, a také do zahraničí. 
Velmi rychle a v komfortních podmínkách můžete překonat trasu 
Varšava – Bílsko-Bělá, během níž využijete služby nabízené 
InterCity a Polskou železniční společností. Železniční stanice 
Bielsko-Biała Główna se nachází na ul. Warszawské 2. Celostátní 
informační služby tel. 19 757, ze zahraničí + 48 22 39 19 757, jízdní 
řády: www.rozklad-pkp.pl.

Letadlem
Letecky se můžete dostat do Bílska-Bělé ze tří téměř symetricky 
umístěných letišť ve vzdálenosti 80 km: v  Balicích (nedaleko 
Krakova), Pyrzowicích (poblíž Katovic) a Ostravy (v blízkosti 
polských hranic v České republice). V Bílsku-Bělé je v provozu 
sportovní letiště Aleksandrowice. Na letišti mohou přistávat 
letadla „general aviation”.
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BÍLSKO 
12. století – vznik osady ve Starém Bílsku (zničena na konci 

14. století)
1312 – první písemný doklad potvrzující existenci Bílska
1327 – Těšínské a Osvětimské knížectví pod českou vládou
1457 – Osvětimské knížectví znovu v Polsku, polsko-česká hranice 

na řece Bělá 
1526 – Slezsko pod vládou Habsburků, polsko-rakouská hranice 

na řece Bělá 
1572 – Bílsko s okolím oddělené od Těšínského knížectví jako 

samostatné tzv. stavovské panství
1742 – 6/7 Slezska pod vládou Pruska – Bílské knížectví součástí 

rakouského Slezska
1918 – Bílsko se vrací do obnoveného polského státu (slezské 

vojvodství)
1939 – spojení Bílska a Bělé a začlenění města do Třetí říše 
1945 – Bílsko v hranicích Polska

BĚLÁ 
1564 – první zmínka o Bělé (dědina u Lipnika)
1613 – Bělá je oddělena od Lipnika jako nezávislé vesnické osídlení
1723 – Bělá získává městská práva
1772 – v důsledku prvního rozdělení Polska je Bělá začleněna do 

Rakouska (Halič)
1918 – Bělá se vrací do obnoveného polského státu (krakovské 

vojvodství)
1939 – spojení Bílska a Bělé a začlenění města do Třetí říše 
1945 – Bělá v hranicích Polska

BÍLSKO-BĚLÁ 
1951 – spojení obou měst
1975 – vznik bílského vojvodství
1999 – vznik bílského kraje ve slezském vojvodství

Dějiny města
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Turistické atrakce
Hradiště v  městské části Staré Bílsko, ul. Pod Grodziskiem  
a ul. Wał Szwedzki – pozůstatky středověké zemědělské 
výrobní osady a opevnění. Bylo založeno pravděpodobně 
ve dvanáctém století a je nejstarší stopou organizovaného 
osidlování ve městě .

Hrad Sulkovských knížat postavený ve čtrnáctém století 
těšínskými Piastovci byl v průběhu času opakovaně zvětšován 
a přestavován dalšími vlastníky. Modernizace provedená 
princem Ludwikem Sułkowskim v polovině devatenáctého 
století definitivně vymazala staré stylové rysy budovy a dala jí 
moderní, eklektický vzhled. Hrad je dnes sídlem Historického 
muzea v Bílsku-Bělé, které přibližuje dějiny města a jeho okolí 
na takových výstavách jako: Archeologické-historické dějiny 
Bílska, Bělá a okolí, Prvky lidové kultury obyvatel Bílska 
a Bělé, Rytířský sál – Lapidárium, Galerie moderního umění 
regionu Bílska-Bělé. Pozoruhodné jsou také interiéry hradu 
– Hudební salón, Měšťanský salón z poloviny osmnáctého 
století, Dámský salónek a Pánský kabinet. 

Náměstí – centrum středověkého Bílska má prostorové uspo-
řádání typické pro město založené na magdeburském právu. 
Původní dřevostavbu zničily požáry, po nichž se začaly stavět 

Co stojí za vidění?

Co stojí za vidění?
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zděné domy. V současné době stojí na náměstí domy ze sedm-
náctého a osmnáctého století. Od náměstí vedou kolmé, úzké 
dlážděné uličky. V řadě budov, blízko jedné z uliček, se kryje 
podloubí, jež patří k nejvíce okouzlujícím částem města.
Poblíž ul. Podcienie s historickými arkádami, hned vedle 
hradu, můžete obdivovat jednu z nejkrásnějších budov ve 
městě – barokní Dům Kałuży na ul. Wzgórze. Staré Město bylo 
uzavřeno hradbami, jejichž pozůstatky lze vidět na ul. Orkana.

Další pobočkou muzea je 
dřevěný Tkalcův dům na 
ul. Sobieskiego, obnove-
ný byt a dílna městského 
soukeníka a samostat-
ná etnografická výstava 
krojů z pohraničí Slezska 
a Malopolska.

Ve Staré továrně, ul. Żwir-
ki i Wigury 8, v další po-
bočce muzea lze uvidět 
jedinečnou sbírku histo-
rických textilních strojů. 
Historická výstava připo-
míná bohatou průmyslo-
vou minulost Bílska-Bělé.

Sochy
Socha Rexíka
Socha populárního hrdiny polského animovaného filmu, jenž 
vznikl ve Studiu kreslených filmů v Bílsku-Bělé, se nachází v centru 
města na náměstí mezi ul. 11 Listopada a ul. S. Stojałowskiego ve-
dle mostu na řece Bělá.

Socha Bolka a Lolka
Socha nejznámějších pohádkových bratrů byla postavena v roce 
2011 v centru města ve dvoře na ul. Mostowé před budovou nákup-
ního centra Sfera II.

Kouzlo „Malé Vídně“
Bílsko-Bělá je pro svou krásu a architektonickou podobnost  
s hlavním městě Rakouska-Uherska někdy nazývána jako Malá 
Vídeň.
Budova nádraží Bielsko-Biała Główna – v roce 1855 bylo 
Bílsko spojeno se Severní dráhou císaře Ferdinanda, která 
vedla z Vídně do Lvova. Budova byla postavena v roce 1890, 
a po renovaci nás okouzluje pompejánskými polychromiemi 
v hlavní hale.
Domy výrobců, ul. 3 Maja, ul. Mickiewicza a ul. Słowackiego 
– pozornost si zaslouží zejména neorenesanční vila Teodora 
Sixta, finančníka a filantropa, a také novobarokní dům notáře 
Alfreda Michla.
Hotel President, ul. 3 Maja – bývalý reprezentační Císařský 
hotel s novorenesanční fasádou.

Co stojí za vidění?
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Budova Polského divadla, ul. 1 Maja, z roku 1890 – postavená 
ve stylu palladiánsko-klasicizujícího historismu, na fasádě 
se nachází sochy Apollóna a múz Melpomené a  Thálie. 
Krásně obnovený, bohatě zdobený interiér. Historická opona 
představuje tančící nymfy. Před divadlem stojí kašna z  roku 
1895. V bývalé lakovně v zadní části budovy se nachází moderní 
Malá scéna.
Hlavní pošta, ul. 1 Maja 2 – charakteristická kopule a postavy 
Jupitera s orlem a Merkura s holí.
Radnice, pl. Ratuszowy – nádherná novorenesanční budova, 
kdysi sídlo Městské spořitelny, magistrátu a městské rady, 
dnes je sídlem městské vlády.
Hotel pod orlem – reprezentační budova bývalého hotelu Pod 
Černým orlem, nyní jsou zde místo hotelových pokojů kanceláře 
a exkluzivní nákupní pasáž.

Krása secese
V Bílsku-Bělé se dochovalo mnoho výjimečných příkladů secesní 
architektury.
Budova okresního soudu na rohu ul. Mickiewicza a ul. Sien-
kiewicza – před lety byla sídlem židovské školy a obce.  
Vyznačuje se originální secesní a orientální elevací s kamen-
nými portály a orámováním oken se zajímavým, rostlinným 
ornamentem.

Secesní domy, pl. Wojska Polskiego 12 a 13 – první dům má  
dekoraci, která napodobuje hrázděné zdivo, minivěž, okna ve 
tvaru ledviny a arkýře nad vchody. V domě kdysi sídlilo vinařství  
Rudolfa Nahowskiho, 
a proto můžete nad portá-
lem nad vchodem (ze stra-
ny ul. Targowa) uvidět dvě 
zábavné hodující žáby. 
Druhý dům má na elevaci 
výzdobu zobrazující koru-
nu stromu.
Bývalá Restaurace Patria  
na rohu ul. 3 Maja 
a Wzgórze – se secesními 
dekoracemi v interiéru. 
Na konci devatenáctého 
století byl podnik první vídeňskou kavárnou Evropa v Bílsku-Bílé.
Hotel Pod Orlem, ul. 11 Listopada, na pl. Wolności – má secesní 
výzdobu vestibulu a schodiště.

Kostely a katolické hřbitovy
Kostel sv. Stanislava ve 
Starém Bílsku – gotický 
kostel vyzdobený drahý-
mi polychromiemi byl po-
staven ve druhé polovině  
čtrnáctého století jako 
chrám pro město Bílsko.
Katedrála sv. Mikuláše, 
pl. św. Mikołaja – kostel 
z patnáctého století v go-
tickém stylu, přestavěný 
naposledy na počátku 
dvacátého století. Během 
přestavby získal prodlou-
ženou loď a novoromán-
skou fasádu s vysokou 
věží korunovanou několi-
ka patry lodžií.
Kaple sv. Anny, ul. Wzgó-
rze – novorománská hra-
dební kaple z poloviny 
devatenáctého století 

Co stojí za vidění?
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s kryptou, v níž se nachází hroby kní-
žat Sułkowských, posledních majitelů 
hradu.
Kostel Nejsvětější Trojice, ul.  Sobie-
skiego – postavený na počátku se-
dmnáctého století v pozdně gotickém 
stylu jako první nový protestantský 
kostel. Byl převzat katolíky v době pro-
tireformace. V důsledku rekonstrukce 
je jeho architektonický styl eklektický.
Kostel Prozřetelnosti Boží v Bílé – ba-
rokní kostel s velkou sbírkou umělec-
kých děl z druhé poloviny osmnáctého 
století, mj. kazatelnou ve tvaru rybář-
ské lodi, která pluje pod znamením 
kříže s Jonášem v ústech ryby.
Kostel sv. Barbory v  Mikuszowicích – 
okouzlující dřevěný kostel postavený 

na konci sedmnáctého století se zajímavými polychromiemi.
Hřbitovy – historické náhrobky lze uvidět především na dvou hřbi-
tovech (ul. Grunwaldzka v Bílsku a ul. Cmentarna v Bělé).

Evangelické památky 
Bílský Sijón – městská čtvrť s  náměstím Martina Luthera, která 
patří k evangelické farnosti v  Bílsku-Bělé a kde jsou seskupeny 
budovy evangelické církve: Kostel Spasitele, fara, Vydavatelské 

centrum Augustana a dvě školy. 
Své sídlo zde má také biskupství 
těšínské diecéze Evangelické církve 
augsburského vyznání.
Socha Martina Luthera na 
stejnojmenném náměstí – postava 
ulitá z bronzu, jediná památka tohoto 
teologa a náboženského reformátora 
v Polsku.
Kostel Spasitele, pl. Lutra – neogotický 
kostel, jenž je vybaven krásnými 
varhany z devatenáctého století.
Kostel Jana Křtitele ve Starém Bílsku – 
kostel z devatenáctého století s mnoha 
okny na třech podlažích.
Kostel Martina Luthera v Bělé – 
postavený na konci osmnáctého 

století, vybavený mj. vzácnými varhany od dobře známého 
opavského varhanáře Karla Kuttlera.
Protestantské hřbitovy – ve městě se nachází několik 
protestantských hřbitovů. Za zmínku stojí zejména dnes uzavřené 
historické pohřebiště mnoha starostů a průmyslníků na ul. Frycza-
Modrzewskiego, a parkový hřbitov na ul. Listopadowé.

Po stopách Židů v Bílsku-Bělé
Synagogy – obě židovské synagogy v Bílsku a Bělé byly zničeny 
nacisty. Na místě synagogy v Bílsku stojí nyní Centrum uměleckých 
výstav, ul. 3 Maja. Zničený chrám připomíná mramorová deska ve 
zdi galerie BWA ze strany ul. Mickiewicza.
Budova Loutkového divadla Banialuka, ul. Mickiewicza – před 
druhou světovou válkou byla sídlem židovského domu kultury 
Chaima Nachmanna Bialika (židovského básníka).
Budova okresního soudu, ul. Mickiewicza – postavená 
v  novorománském stylu s prvky secese, kdysi byla sídlem 
tělocvičny a židovské komunity.
Hřbitovy – židovský hřbitov v Bělé byl v 60. letech likvidován 
rozhodnutím tehdejší vlády. Zachovala se pouze zbývající část 
druhého židovského hřbitova na ul. Cieszyńské a obřadní síň, jejíž 
stěny zdobí historické polychromie.
Nyní se sídlo židovské obce v Bílsku-Bělé nachází na ul. 3 Maja 7, 
(tel. +48 33 812 24 38, gwz@bb.onet.pl).

Co stojí za vidění?
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HOSTINEC BESKIDZKA
ul. Żywiecka 313, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 508 537 300,  
biuro@karczma-beskidzka.bls.pl, www.karczma-beskidzka.bls.pl 
Hostinec je umístěn u silnice vedoucí z Bílska-Bělé do Żywce. 
Restaurace zařízená v horalském stylu nabízí svým hostům 
regionální a tradiční polskou kuchyni.
Otevírací doba: denně 7.00–22.00.

HOSTINEC POD LOTNISKIEM
ul. Zwardońska 38, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 819 22 69, 
karczma@karczmapodlotniskiem.pl, www.karczmapodlotniskiem.pl
V restauraci můžete cítit atmosféru, vůni a chuť dávných 
vesnických hostinců. Je postavená podle pravidel tradiční tesařské 
techniky typické pro horské oblasti. Na terase restaurace si můžete 
vychutnávat krásné panorama Beskyd.
Otevírací doba: denně 10.00–22.00.

HOSTINEC ROGATA
ul. Leszczyńska 40, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 00 98, 
karczma@rogata.pl, www.rogata.pl
Hostinec Rogata je umístěn ve staré chatě z počátku roku 1896. 
Tato budova byla střídavě objektem obytným a gastronomickým 
(v meziválečném období), a v roce 2000 zde byla znova otevřena 
restaurace. Hostinec Rogata nabízí tradiční polskou kuchyni 
a výjimečnou atmosféru.
Otevírací doba: po–so 11.00–24.00, ne 12.00–23.00.

HOSTINEC RANCHO POD STRUSIEM
ul. Zwardońska 141, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 43 47,  
biuro@ranchobielsko.pl, www.ranchobielsko.pl
Rancho Pod Strusiem, okouzlující hostinec s  tradicí, se nachází 
na úpatí Malých Beskyd. Jeho interiér zařízený ve venkovsko-
loveckém stylu seznamuje návštěvníky s kouzelným světem 
tradiční polské malebné vesničky. Kuchyně, stejně jako u našich 
babiček, láká chutí a vůní tradičních polských, ekologických 
a zdravých jídel. V blízkosti restaurace je minizoo.
Otevírací doba: po zavřeno, út –pá 12.00–21.00, so a ne 12.00–22.00.

HOSTINEC  W KOMOROWICACH
ul. Hałcnowska 7, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 817 66 15, 
karczma@karczmawkomorowicach.pl,  
www.karczmawkomorowicach.pl
Hospoda je postavena ze dřeva a kamene v tradičním horalském 
stylu. Krásný dřevěný interiér, oheň z krbu a světlo svíček vytvářejí 
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jedinečnou domácí atmosféru. Předností tohoto místa je tradiční 
regionální kuchyně, jejíž speciality uspokojí i ty nejrafinovanější 
chuťové buňky, zatímco bohatý výběr vín zlepší náladu všem hostům.
Otevírací doba: denně 12.00–22.00.

HOSTINEC W STRACONCE
ul. Górska 111, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 58 28,  
info@karczma.bielsko.pl www.karczma.bielsko.pl
Hostinec je umístěn u silnice vedoucí z Bílska-Bělé k průsmyku 
Przegibek. Naši hosté mají k  dispozici interiér objektu 
v regionálním beskydském stylu a letní zahrádku. V restauraci se 
podávají především jídla regionální a tradiční polské kuchyně.
Otevírací doba: denně od 10.00 až do posledního hosta.

GASTRONOMICKÝ KOMPLEX KAMELIOWY ZAKĄTEK
al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 813 83 93, 
www.kameliowy.pl
Velký gastronomický komplex, jenž zahrnuje tři klimatizované 
banketní sály umístěné v areálu Hotelu Dębowiec. Objekt může 
najednou přijmout max. 600 hostů. Profesionální a diskrétní 
obsluha a výborné jídlo patří k těm nejdůležitějším přednostem 
komplexu. Vedle objektu se nachází regionální chata, v níž je 
možné organizovat různá posezení pro cca 120 osob.

RESTAURACE AL CAMINETTO
pl. św. Mikołaja 2 / ul. Cieszyńska 11, 43-300 Bielsko-Biała,  
tel. +48 33 822 21 00, alcaminetto@poczta.onet.pl, www.alcaminetto.pl
Skutečná italská restaurace, v níž pokrmy připravují rodilí 
Italové. Lákavé aroma jídel a pizzy povzbuzuje chuť na jídlo 

u všech hostů, jakmile vstoupí dovnitř. Velmi široká škála 
prověřených italských jídel a vín zajištuje popularitu restaurace 
mezi zákazníky.
Otevírací doba: 12.00–22.00.

RESTAURACE AMERICAN DREAM
ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 822 54 89,  
www.facebook.com/AmericanDreamRestaurant
Restaurace American Dream je místo, v němž si můžete vychutnat 
americkou atmosféru. Interiér je vyzdoben ve stylu amerického 
průmyslového designu a uprostřed restaurace je zaparkován 
Cadillac. Pro gurmány nabízí restaurace americkou kuchyni, 
výborné steaky, saláty a skutečné americké hamburgery.
Otevírací doba: po –so 12.00–23.00, ne 12.00–21.00.

RESTAURACE ASIAN STATION
ul. 3 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 25 63,  
info@asianstation.pl, www.asianstation.pl
Restaurace Asian Station vznikla proto, aby u Poláků prolomila 
stereotyp asijské kuchyně. Restaurace je provozována ve 
spolupráci s mistrem kuchařem Kurtem Schellerem a nabízí 
zdravá a chutná jídla připravená z čerstvých surovin a koření. 
Restaurace se nachází v Hotelu President.
Otevírací doba: denně 13.00–23.00.
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RESTAURACE BEKSIEN
ul. Piwowarska 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 70 63,  
restauracja@beksien.pl, www.beksien.pl
Restaurace vás zve do svých komorních interiérů na autorskou, 
a především pravou a zdravou kuchyni. K přípravě jídel se zde 
používají jen přírodní produkty nejvyšší kvality od místních  
a tuzemských výrobců a chovatelů. Med z místního včelína, 
skopové a jehněčí maso ze zvířat, která se pasou v okolních 
horách, čerstvé ryby z místních farem nebo přímo z lodi v Baltském 
moři, nejzdravější vejce od polské slepice zelenonožky jsou 
jen částí produktů, díky nimž hosté opustí restauraci najedení  
a spokojení s neobvyklými chuťovými dojmy.
Otevírací doba: út–čt 12.00–22.00, pá–so 12.00–23.00,  
ne 12.00–20.00.

RESTAURACE BROWAR MIEJSKI
ul. Piwowarska 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 02 70,  
www.browarmiejski.pl
V historické části města se nachází restaurace s minipivovarem 
a expozicí o dějinách pivovarnictví v Bílsku-Bělé. Hosté mohou 
nejen sledovat celý postup výroby piva Bielitzer, počínaje od 
vaření pivovarského sladu v působivé, měděné kádi, na kvašení 
a zrání končíc, ale také ochutnat čerstvé pivo a regionální 
pokrmy.

Otevírací doba: po–čt 12.00–23.00, pá–so 12.00–24.00,  
ne 12.00–22.00.

RESTAURACE CASA DI FULVIO MARIA VIOLA
ul. Młynówka 6, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 31 50, 
restauracja@casadiviola.pl, www.casadifulviomariaviola.pl
V restauraci najdete skutečné italské chutě: pizzu na jemném, 
tenkém těstě, těstoviny podle italských receptů a mnoho 
dalších italských pokrmů. Každé jídlo, které si hosté objednají, 
je připraveno s vášní a láskou k italské kuchyni. Šéfkuchař 
Salvatore je velmi kreativní a jeho speciality à la carte jsou 
vždy senzací. Restaurace se od ostatních liší ručně vyráběnými 
domácími těstovinami, jako například černo-bílé ravioli plněné 
krevetami.
Otevírací doba: denně 12.00–22.00.

RESTAURACE CHIŃSKA W KLIMCZOKU 
ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 54 83,  
www.restauracjachinska.bielsko.pl
Čínská restaurace se nachází v centru města v prvním patře 
obchodního domu Klimczok. Restaurace nabízí širokou škálu jídel 
čínské a polské kuchyně. Specialitou šéfkuchaře je Mongolský 
hrnec – jídlo, které si host komponuje a vaří sám.
Otevírací doba: po–so 11.00–22.00, ne 12.00–22.00.
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RESTAURACE CHŁOPSKIE JADŁO
ul. Warszawska 330, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 19 74,  
805.bielsko@chlopskiejadlo.pl, www.chlopskiejadlo.com.pl 
Restaurace stylizovaná na rustikální světnici se nachází mimo 
město u silnice vedoucí z Bílska-Bělé do Katovic. Chłopskie Jadło 
– pravá venkovská a šlechtická kuchyně založená na tradičních 
polských jídlech jako jsou ručně vyráběné pirohy ze spařeného 
těsta, pečeně, bigos, domácí chleba z vlastní pece a polévky.
Otevírací doba: po–pá 9.00–21.00, so–ne 10.00–22.00.

RESTAURACE DWOREK NEW RESTAURANT
ul. Żywiecka 193, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 817 83 40,  
biuro@dworekbielsko.pl, www.dworekbielsko.pl
Dworek New Restaurant je jedinečné místo, do jehož interiéru, 
naplněného moderním stylem, proniká historie a tradice. 
Pečlivě zrenovované sídlo rodiny Zippers z roku 1830 je 
obklopeno krásným historickým parkem. Dvůr má několik 
pokojů s různými architektonickými akcenty, pěkný sklep  
s přístupem do zahrady a zimní zahradu. Exkluzivní restaurace 
Dworek New Restaurant nabízí komorní atmosféru, poskytuje 
estetické a gastronomické zážitky.
Otevírací doba: po–so 12.00–22.00, ne 12.00–20.00.

RESTAURACE FESTIWALE SMAKÓW
ul. Rynek 30, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 608 706 777,  
restauracja@festiwalesmakow.pl, www.festiwalesmakow.pl 
Restaurace nabízí kuchyni, jež vyznává myšlenku Slow Food  
a spolupracuje s místními producenty zemědělských výrobků. 
Nabídka restaurace se opírá o ekologické hovězí a skopové maso. 
Každý měsíc najdou hosté v nabídce nový gastronomický zážitek  
v podobě různých festivalů.

Otevírací doba: po–čt 10.00–22.00, pá–so 10.00–24.00,  
ne 11.00–21.00.

RESTAURACE FOLWARK
ul. Generała Andersa 21, 43-316 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 828 06 00, 
folwark@folwark.bielsko.pl, www.folwark.bielsko.pl
Restaurace je známá svou neuvěřitelně chutnou kuchyní. V rodinné 
atmosféře a krásném okolí můžete ochutnat kulinářská díla polské 
kuchyně. Jídelní lístek nabízí pokrmy jednoduché i komplikované. 
Pizzerie nabízí pizzu pečenou v originální chlebové peci na dřevo. 
Gastronomicko-hotelový komplex vás zve do restaurace, pizzerie  
a hotelových apartmánů.
Otevírací doba: denně 11.00–24.00.

RESTAURACE GALICJA
ul.1 Listopada 14, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 816 45 51, 
biuro@pubgalicja.pl, www.galicjapub.net
Galicja je kavárna, restaurace a hudební klub v jednom. Výjimečnou 
atmosféru místa tvoří cihlové klenby, původní dřevěné trámy 
a kamenné zdi pokryté obrazy a fotografiemi města a jeho okolí. 
V nabídce najdou hosté pokrmy z polské a evropské kuchyně.
Otevírací doba: po–so od 9.00, ne od 11.00 až do posledního 
hosta.

RESTAURACE GRĘPIELNIA
ul. Partyzantów 22, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 10 65, 
marketing@grepielnia.eu, www.grepielnia.eu
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Restaurace Grępielnia je jedním z nejstylovějších míst v Bílsku-Bělé. 
Originální a komorní, tak, aby hýčkala a rozmazlovala všechny své 
hosty. Restaurace nabízí moderní a zároveň tradiční polskou nebo 
evropskou kuchyni. Historická tramvaj podává jídlo Fit&Vege.
Otevírací doba: denně 7.00–10.00 v době snídaně a 12.00–22.00.

RESTAURACE LAWENDA
ul. Cechowa 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 08 97,  
nastroje@nastroje.com.pl, www.restauracjalawenda.pl
Restaurace Lawenda je magické místo, které okouzluje přátelskou 
atmosférou, výbornou kuchyní a bohatou sbírkou kvalitních vín, 
mezi nimiž se nachází nová vína z  ekologicky vypěstovaných 
hroznů. Místo je vhodné pro business lunch, pro rodinnou oslavu 
či romantickou večeři.
Otevírací doba: po zavřeno, út–čt 12.00–22.00,  
pá–so 12.00–23.00, ne 12.00–21.00.

RESTAURACE LUNITA
ul. Jana III Sobieskiego 50, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 32 75, 
www.lunita.pl
Restaurace Lunita se nachází v srdci města, naproti Tkalcova 
domu. Krásná historická budova, původní cihla a dřevo, světlo 
svíček. Restaurace se specializuje na moderní polskou kuchyni, 
a to zejména na jídla ze zvěřiny, ale nabízí také vegetariánské 
pokrmy podávané originálním způsobem. Na prvním patře 
restaurace je klub a kavárna – ideální místo pro taneční večírek 
v neformálním stylu.
Otevírací doba: po 14.00–22.00, út–ne 12.00–22.00 nebo  
až do posledního hosta.

RESTAURACE MAGNUM STEK I WINO
ul. Ratuszowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 888 88 88,  
+48 603 089 089, www.stekiwino.pl
Restaurace se vyznačuje elegancí, fantazií, stylem a nej-
kvalitnějším jídlem. Výborná vína z celého světa, steaky, báječné 
saláty a neobvyklé dezerty jsou potěšením, které čeká na 
návštěvníky restaurace.
Otevírací doba: po–so od 12.00 do posledního hosta, ne zavřeno.

RESTAURACE MAŁY WIEDEŃ
ul. Piłsudskiego 7, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 01 89, 
kontakt@malywieden.pl, www.malywieden.pl
Restaurace Mały Wiedeń se nachází v centru města, v  klidné 
lokalitě vedle nákupního centra Sfera. Profesionální vášeň pro 

dobré jídlo a suché víno, kulinářské cesty přes Evropu a také 
dlouhé rozhovory s hosty inspirují kuchaře k vytvoření kuchyně 
plné rafinovaných a překvapivých chutí. K specialitám patří pečené 
jehněčí plněné česnekem se smetanovou omáčkou, bílou rýží  
a vařenou mrkví nebo z tresky na bílém víně s kaparovou omáčkou, 
rýží a vařenou zeleninou.
Otevírací doba: denně od 12.00 až do posledního hosta.

RESTAURACE NOWY ŚWIAT
ul. 11 Listopada 25, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 816 66 90, 
poczta@nowy-swiat.com, www.nowy-swiat.com
Restaurace Nowy Świat v sobě spojuje atmosféru Malé Vídně 
se středomořskou výzdobou. Na stejné kombinaci je založeno 
autorské menu, jež se opírá pouze o originální výrobky, jemné 
chuťové kombinace a každodenní úsilí, jež se řídí zásadou: 
„vysoký máme jen standard“. Nowy Świat se vyznačuje neobvyklou 
atmosférou, kterou tvoří lidé, hudba a květiny.
Otevírací doba: po–so od 10.00 až do posledního hosta,  
ne od 12.00 do posledního hosta.

GRILL & RESTAURACE POD DĘBOWCEM
ul. Karbowa 38, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 474 10 74, 
restauracja@poddebowcem.pl, www.poddebowcem.pl
Srdcem každé restaurace je kuchyň. Ta v restauraci Pod 
Dębowcem bije v rytmu dvou srdcí, Grzegorze a Łukasze. 
Každý den spolu připravují jídla, často plní kulinářské sny 
zákazníků – jestli jim to čas a produkty umožní, mohou 
připravit jídlo, na něž máte prostě chuť! Připravují také 
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vegetariánská a veganská jídla, a díky relativně nízké ceně 
neodejde z restaurace nikdo hladový.
Otevírací doba: denně od 11.00 až do posledního hosta.

RESTAURACE PRIMO PIANO
ul. Głęboka 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 55 00,
info@buongusto.com.pl, www.buongusto.com.pl
Tento komorní a útulný podnik nabízí širokou paletu chutí – 
italské těstoviny, saláty z nejlepších surovin, ryby, mořské plody, 
americká, holandská, novozélandská masa, výborné předkrmy. 
Všechny pokrmy jsou připravovány z čerstvých surovin. 

RESTAURACE RUCOLA
ul. Rynek 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 818 42 56,  
kontakt@rucolarestauracja.pl, www.rucolarestauracja.pl
Restaurace Rukola nabízí rafinovanou italskou kuchyni. V nabídce 
najdete lehké předkrmy, vydatná masová a vegetariánská jídla, 
originální pizzu, těstoviny, rizota, steaky a dezerty.
Otevírací doba: ne–čt 12.00–23.00, pá–so 12.00–24.00.

RESTAURACE RYNEK 29
ul. Rynek 29, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 829 29 00,  
rynek29@restauracjarynek29.pl, www.restauracjarynek29.pl 
Nejstarší restaurace na Starém Náměstí je známá svou polskou 
kuchyní, úžasným pstruhem, chutnými těstovinami a výbornou 

a jedinečnou salátovou omáčkou. Restaurace pořádá rauty  
a obchodní setkání.
Otevírací doba: denně až do 24.00 (květen–září od 9.00,  
říjen–duben od 12.00). 

RESTAURACE STEAKHOUSE PIRAMIDA
pl. Smolki 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 96 96 
Restaurace má k  dispozici hostů 150 míst k sezení. V široké 
nabídce jsou masová a vegetariánská jídla mj. egyptské kuchyně. 
Zákazníci restaurace si mohou vybrat z jídel z vepřového masa, 
drůbeže, hovězího masa a ryb. Domácí specialitou je drůbeží  
a vepřová šauarma a steaky.
Otevírací doba: po–čt 13.00–22.00, pá–so 12.30–24.00,  
ne 12.00–22.00.

RESTAURACE A PIVNICE SŁODOWNIA
ul. Rynek 1 , 43-300 Bielsko-Biała,  
www.facebook.com/slodowniabielsko 
Podnik podává unikátní pivo, vařené výhradně pro Městský 
pivovar, a nabízí polská jídla, včetně drobností k pivu a předkrmů. 
Toto příjemné místo se výborně hodí pro posezení u piva a dobrého 
jídla v uvolněné atmosféře.
Otevírací doba: po–čt 12.00–23.00, pá–so 12.00–24.00,  
ne 12.00–22.00.
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RESTAURACE SZPILKA
ul. Rynek 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 516 309 722,  
dogsbollocks.zwm@gmail.com, www.facebook.com/bielskobiala.szpilka 
Spolu se Szpilkou zavítal do Bílska-Bělé nový gastronomický 
fenomén – street food. Jedná se o restauraci na pomezí moderního 
bistra a útulného baru s občerstvením.
Otevírací doba: út–čt 12.00–22.00, pá–so 12.00–23.00,  
ne 12.00–20.00.

RESTAURACE TRATTORIA DA TADEUSZ
ul. Szarotki 9, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 497 22 10,  
biuro@trattoriadatadeusz.com, www.trattoria-datadeusz.pl/
V nabídce restaurace najdete sympatickou alternativu pro 
každodenní jídlo. Uspokojeny budou také chutě sofistikovanějších 
jazýčků. Podávané pokrmy jsou připravovány na základě 
originálních receptů z  různých regionů Evropy, a to výhradně 
z originálních surovin.
Otevírací doba: po–čt 12.00–22.00, pá–so 12.00–23.00,  
ne 12.00–22.00.

RESTAURACE WIRTUOZERIA
ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 41 41,  
mieszko@hotelnabloniach.pl, www.restauracjawirtuozeria.pl
V restauraci čeká na hosty přátelská atmosféra – kombinace 
vkusné elegance a útulné intimity, čili ideální podmínky pro 
rodinnou večeři nebo obchodní jednání. Restaurace nabízí pokrmy 
z masa, ryb a vegetariánská jídla, jak typická pro regionální 
kuchyni, tak i ta sofistikovanější a rafinovaná.
Otevírací doba: denně 11.00–22.00.

RESTAURACE  WRÓBLÓWKA
ul. Krakowska 608, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 90 72, 
recepcja@wroblowka.com.pl, www.wroblowka.com.pl
Díky blízkosti hlavních silnic ve směru na Katovice a Krakov je 
objekt ideální pro lidi na cestách. Od centra města je vzdálený 
pouhých 10 minut jízdy autem! V restauraci najdete polské 
výrobky, čerstvé bylinky, sezónní zeleninu a ovoce. Moderní 
techniky obohacují základy tradičních polských receptů. 
Fantastická obsluha doplňuje celek.
Otevírací doba: po–pá 12.00–22.00, so 12.00–24.00,  
ne 12.00–21.00.

RESTAURACE  WRZOSOWA CHATA
ul. Lotnicza 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 88 33,  
wrzosowa-chata@wp.pl, www.wrzosowa-chata.pl
Wrzosowa Chata po celá léta lákala ctitele lidového stylu  
a dobrého jídla, ale jejich obdiv si získala především díky pizze 
podávané přímo z italské pece na dřevo. V  nabídce najdete 
polskou a mezinárodní kuchyni, menu pro děti, domácí pirohy, 
italské těstoviny, telecí stopky, kachnu, husu, zaječinu, čerstvé 
ryby a pizzu.
Otevírací doba: po–čt 12.00–22.00, pá–so 12.00–23.00,  
ne 12.00–21.00.

HOSPODY, KAVÁRNY
V Bílsku-Bělé je mnoho hospod a kaváren, nejvíce jich najdete  
v centru, na ul. Cechowé, ul. Barlickiego a na Starém náměstí. 
Mnohé kavárny, zmrzlinárny a cukrárny jsou umístěny v nákupních 
centrech Sfera, Auchan, Sarni Stok a Gemini Park. Během prázdnin, 
jakmile to počasí dovolí, má většina kaváren a hospod otevřené 
letní zahrádky. 
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HOTELY
HOTEL* BESKID 
ul. Olszówka 24, 43-309 Bielsko-Biała,  
tel./fax +48 33 814 31 20, tel. +48 33 821 71 60,  
hotelbeskid@beskid.bielsko.pl, www.beskid.bielsko.pl 
Hotel se nachází v rekreační části města, na kraji parku ve čtvrti 
Cygański Las. V blízkosti se nacházejí tenisové kurty (ok. 100 m), 
venkovní koupaliště (ok. 300 m), kabinková lanovka na Szyndelniu, 
letní bobová dráha na svahu Dębowce (ok. 2 km). K  aktivnímu 
odpočinku vybízejí četné turistické stezky, cyklostezky, rekreační 
terény pro děti a dospělé.

HOTEL** DĘBOWIEC 
al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała,  
tel. +48 33 813 82 01(02), recepcja@hoteldebowiec.pl,  
www.hoteldebowiec.pl 
Hotel, jenž se nachází na malebném úpatí Szyndelni, nabízí 
200 míst ke spaní v 1-, 2-, 3- a 4lůžkových pokojích a 2 hotelové 
domky. Hostům jsou k dispozici 3 konferenční sály a velký komplex 
banketních sálů – Kameliowy Zakątek.

HOTEL IBIS STYLES BIELSKO-BIAŁA*** 
ul. Żywiecka 93, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 819 91 99,  
fax 33 819 91 59, H3423@accor.com,  
www.ibis.com, www.accorhotels.com 
Hotel Ibis Styles Bielsko-Biała, jenž se nachází v  tichém 
a malebném okolí úpatí Beskyd, je ideální základnou pro výlety 
do celého regionu Podbeskydí. Místo je vzdálené pouze 3 km od 
hlavního vlakového a autobusového nádraží. Okouzluje krásným 
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výhledem a neopakovatelnými interiéry. Fascinující leitmotiv 
hotelu – motorizace – nadchne milovníky aut a stoupence 
dobré chuti a stylu. Hotel nabízí 133 komfortně vybavených 
pokojů a pohodlné postele, v  nichž si odpočinete po dlouhé 
cestě. V  každém pokoji je satelitní televize, telefon a přístup 
k bezdrátovému internetu zdarma. 

HOTEL*** NA BŁONIACH 
ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 25 00, 
recepcja@hotelnabloniach.pl, www.hotelnabloniach.pl 
Hotel naleznete v nejkrásnější části rekreačních terénů 
Bílska-Bělé. Okolní lesy a beskydské vrchy, výborná kuchyně 
a pohodlně vybavené pokoje napomáhají pořádání různého 
druhu konferencí, školení, firemních a integračních akcí, ale 
také trávení času ve společnosti nejbližších. Umístění hotelu 
nám umožňuje připravit zajímavý společenský program za 
každého ročního období: od jízdy na saních nebo besedy při 
doprovodu horalské kapely, až po aktivní a nekaždodenní 
zábavu, např. quady, paintball nebo lanový park.

PARK HOTEL**** PAPUGA 
ul. Zapora 3, 43-382 Bielsko-Biała,  
tel. +48 33 818 58 50 (60), fax +48 33 818 33 25,  
hotel@papuga.pl, www.papuga.pl 
Hotel se nachází v překrásném parku se starým porostem, 
zahradami s rybníky, altánem a místem určeným ke grilování. 
Nabízí pohodlné pokoje, 5 konferenčních sálů, restauraci, 
2 banketní sály s letní terasou a kavárnu s letními terasami, noční 
pub, středisko biologické regenerace Spa & Wellness (bazén, 

jacuzzi, tepidarium, solná jeskyně, komplex saun a parních 
lázní, Oaza spokoju – místo k odpočinku a relaxaci, kosmetické 
ošetření ájurvéda, koupele Kleopatry, kosmetika tváře i těla). 
Všechny pokoje jsou s výhledem na hory nebo hotelový park. 
Hotelová restaurace servíruje výborná jídla polské i mezinárodní 
kuchyně.

HOTEL**** PRESIDENT 
ul. 3 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 72 11-12,  
fax +48 33 815 02 73, recepcja@hotelpresident.pl,  
www.hotelpresident.pl 
Hotel President v Bílsku-Bělé je výjimečné místo, poněvadž 
se nachází v památeční budově z 19. století, jež je perlou 
n e o r e n e s a n č n í 
architektury a pýchou 
obyvatel Bílska-Bělé. 
Je položen v samotném 
srdci města, vis-à-vis 
hradu, 5 minut pěšky od 
vlakového nádraží. Kromě 
nejlepší lokality ve městě 
je Hotel President znám 
svou úžasnou, komorní 
atmosférou. Svým hostům 
nabízí 41 pokojů, které 
jsou rozmístěny na 
4  patrech. Díky oknům 
se zvýšenou akustickou 
izolací jsou pokoje tiché, 
což zaručuje pohodlný spánek.

QUBUS HOTEL BIELSKO-BIAŁA **** 
ul. Mostowa 2 (Galeria Sfera II), 43-300 Bielsko-Biała,  
tel. + 48 33 470 21 00, fax + 48 33 470 22 00,  
bielskobiala@qubushotel.com, www.qubushotel.com 
Tento luxusní 4hvězdičkový hotel, jenž byl založen v roce 2011, 
se vyznačuje výbornou lokalitou a výjimečným standardem 
nabízených služeb. Hotel se nachází v samotném centru města 
v Mostowé ulici v moderním obchodním středisku. Moderní 
design, luxusní vybavení, vysoký standard – to jsou jen některé 
z vlastností pokojů Qubus Hotel Bielsko-Biała. Dohromady 
má objekt 200 klimatizovaných a pohodlně vybavených míst 
ke spaní. V hotelu se nachází Lobby Bar a vkusně zařízená 
restaurace, v níž se podávají jak jídla připravená podle 
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tradičních receptů polské a evropské kuchyně, tak i výtečné 
sezónní pokrmy.

HOTEL**** SAHARA 
ul. Falista 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 486 11 00,  
fax +48 33 486 11 99, recepcja@hotelsahara.pl, www.hotelsahara.pl 

Hotel Sahara byl navržen pro ty nejnáročnější hosty. 
Elegantní styl, výjimečná atmosféra a blízkost přírody zaručují 
ideální podmínky pro odpočinek, relaxaci a práci. Pokoje 
a apartmány jsou moderně vybaveny a vkusně zařízeny. Další 

služby, promyšlené menu, kultivované okolí – to vše jsou 
nepostradatelné součásti, díky nimž se každý host bude cítit 
výjimečně. Celá budova je klimatizována a přizpůsobena 
k ubytování osob se zdravotním postižením. Kromě 20 pokojů 
s vysokým standardem jsou k dispozici hostů také restaurace 
Sahara pro 120 osob spolu s komorním barem a kavárnou.

HOTEL*** STARA SZMERGIELNIA 
ul. Cyprysowa 63, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 81 90, 
recepcja@staraszmergielnia.com.pl,  
www.staraszmergielnia.pl 
Hotel disponuje 23 pohodlnými 2lůžkovými pokoji Standard 
a Lux, banketními, svatebními a konferenčními sály. U hotelu se 
také nachází staropolská restaurace Stajnia s  letní zahrádkou, 
která podává pokrmy staropolské a středozemní kuchyně. Hotel 
organizuje svatby, slavnosti k prvnímu přijímání, křtiny, jiné 
rodinné oslavy, bankety, školení a konference.

PARK HOTEL**** VIENNA 
ul. Bystrzańska 48, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 496 62 00, 
recepcja@vienna.pl, www.vienna.pl
Moderní čtyřhvězdičkový hotel Park Hotel Vienna je umístěn 
na úpatí hory Szyndelnia. Objekt nabízí ubytování ve 113 
klimatizovaných pokojích s přístupem k bezdrátovému internetu 
zdarma. Vyznačuje se rozsáhlými 
možnostmi organizování banketů 
a konferencí. K dispozici hostů: 
6 pohodlně vybavených sálů, v 
tom jeden s mezipatrem (sály 
na 10-300 osob), restaurační 
sál, plesový sál, chata s grilem, 
směnárna. V objektu je také 
možné si vypůjčit auto nebo využít 
fitness sál.

HOTEL*** WRÓBLÓWKA 
ul. Krakowska 608, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 90 72, 
recepcja@wroblowka.com.pl,  
www.wroblowka.com.pl 
Komorní objekt, který se nachází na hlavní trase Bílska-Bělé – 
Krakov, 10 minut cesty autem od centra města. Hotel disponuje 
28 místy ke spaní v 11 pohodlných pokojích, banketním 
a konferenčním sálem a restaurací.
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DALŠÍ UBYTOVACÍ OBJEKTY
APARTMÁNY GRĘPIELNIA
ul. Partyzantów 22, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 10 65
recepcja@grepielnia.eu, www.grepielnia.eu
Objekt v postindustriálnim stylu, nacházející se v centrum města, 
nabízí 27 komfortních a prostorných pokojů. V budově restaurace, 
konferenční sál a fitness klub.

HOTELOVÉ APARTMÁNY FOLWARK 
ul. Generała Andersa 21, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 828 06 00, 
folwark@folwark.bielsko.pl, www.folwark.bielsko.pl 
Ve své obsáhlé nabídce uvádí Folwark mimo jiné možnost využít 
apartmány pro hosty. Moderní vybavení splňuje požadavky 
i  těch nejnáročnějších zákazníků (koupelna, satelitní televize, 
internetové spojení, telefon, bar, lednička).

APARTMÁNY ROOM SERVICE 
ul. Wapienna 7a, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 32 90,  
+48 501 213 111, biuro@roomservice.net.pl, www.roomservice.net.pl 
5 nově postavených apartmánů, které jsou vybaveny s důrazem na 
detail. Každý pokoj má koupelnu a kuchyňský kout.

APARTHOTEL VENTUS ROSA BIELSKO-BIAŁA 
ul. Cieszyńska 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 20 59,  
fax +48 33 810 18 52, bielsko@ventusrosa.pl, www.ventusrosa.pl 
Historický dům Aparthotelu se nachází v samotném centru 
města, pouhou minutu pěšky od náměstí. Nabízí 20 pohodlných 
apartmánů. Každý z nich má plně vybavený kuchyňský kout 
a prostornou luxusní koupelnu.

BESKYDSKÉ ŠKOLICÍ A KONFERENČNÍ STŘEDISKO 
ul. I Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 470 83 00, 
fax +48 33 470 83 03, bit@bit.arrsa.pl, www.hotelbit.pl 

Objekt se nachází v  Beskydském technologickém inkubátoru.  
Je umístěn u silnice pro motorová vozidla Bílsko-Bělá – Těšín  
(po pravé straně za Obchodním centrem Auchan). Nabízí 54 míst 
ke spaní v 1 nebo 2lůžkových pokojích. Dále se v objektu nacházejí 
4 posluchárny, které jsou vybaveny moderním audio-video 
příslušenstvím a mají kapacitu kolem 150 osob.

MALUCH CAFE & APARTMENTS
ul. Cieszyńska 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 16 25,  
+48 668 427 291, fax +48 33 814 16 20, info@domgoscinny.com.pl, 
www.maluch-cafe.pl 
Maluch Cafe & Apartments je jediným kavárno-muzeem Fiata 126p 
v Polsku a zároveň zařízenými apartmány. Komplex se nachází 
v historickém domě z konce 18. století v blízkosti starého náměstí. 
Nabízí 5 komorních, plně vybavených apartmánů, které jsou 
pronajímány hotelovým systémem.

ODPOČINKOVÝ DŮM BETANIA 
ul. Miętowa 70, 43-382 Bielsko-Biała, tel. +48 33 818 32 73 ,  
betania@home.pl, www.betania.org.pl 
Dům zajišťuje celodenní stravování a nabízí 27 míst ke spaní. 
K dispozici hostů je mimo jiné veranda, hřiště pro děti a volejbalové 
hřiště. V letním období jsou v nabídce také kempingové chatky.

MOTEL KARCZMA BESKIDZKA 
ul. Żywiecka 313, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 829 08 30,  
+48 664 063 156, +48 888 636 888,  
biuro@karczma-beskidzka.bls.pl,  
www.karczma-beskidzka.bls.pl 
Všechny pokoje jsou vybaveny TV a koupelnou se sprchou. Motel 
disponuje 49 místy ke spaní. V nabídce se nachází rovněž pokoj 
s krbem, TV a koupelnou.
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MOTEL NA SKARPIE 
ul. Czerwona 112, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 822 21 21, 
recepcja@na.skarpie.pl, www.na.skarpie.pl 
Největší předností motelu jsou útulně vybavené pokoje, 
profesionální obsluha a dostupná cena. Většina pokojů má 
sociální zařízení, kabelovou televizi a přístup k internetu zdarma. 
Objekt disponuje 43 místy ke spaní.

OLIMP 
ul. Rychlińskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała,  
tel. +48 33 497 52 00, fax +48 33 497 52 95,  
recepcja@olimp.bielsko.pl, www.olimp.bielsko.pl 
Olimp nabízí 49 míst ke spaní v 1, 2 a 3lůžkových pokojích. Pokoje 
jsou vybaveny kabelovou televizí. K dispozici hostů je sauna, 
solárium a posilovna. Výborné umístění v centru města, jednoduchý 
dojezd, hlídané parkoviště, sportovní hala olympijských rozměrů.

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ STŘEDISKO VICTORIA 
ul. Bratków 16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 80 37,  
recepcja@bbosir.bielsko.pl, www.victoria.bbosir.bielsko.pl 
Objekt nabízí 47 míst v 1, 2, 3 a 5lůžkových pokojích s koupelnou, 
které jsou vybaveny bezdrátovou internetovou sítí. Středisko 
je přizpůsobeno potřebám osob se zdravotním postižením. 
V nabídce: možnost organizování srazů, školních táborů, 
sportovních akcí, konferencí a školení. K dispozici hostů je také 
sportovní hala s basketbalovými a volejbalovými hřišti a tenisovým 
kurtem, konferenční sál, centrum fitness a sezónní kluziště.

SPORTOVNÍ A HOTELOVÉ STŘEDISKO WIDOK CENTRUM 
ul. Widok 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 812 64 39,  
tel./fax + 48 33 815 00 25, recepcja@widok-centrum.pl,  
www.widok-centrum.pl 
Sportovní a hotelové středisko, jež se nachází nedaleko centra 
města, nabízí 60 míst ke spaní v pohodlně zařízených pokojích. 
Pokoje jsou vybaveny kabelovou televizí a bezdrátovým 
internetem. Středisko má 2 konferenční sály, restauraci, sportovní 
halu, salónek spa, posilovnu.

SPORTOVNÍ A ŠKOLICÍ STŘEDISKO REKORD 
ul. Startowa 13, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 829 96 10,  
fax: +48 33 829 96 14, recepcja@rekord.com.pl,  
www.hotel.rekord.com.pl 
Středisko se nachází v Cygańském Lese, v  oblíbeném místě 
k  procházkám, a nabízí 48 míst ke spaní v 1, 2 a 3lůžkových 

pokojích a v apartmánu. K dispozici hostů jsou 3 konferenční 
sály, sportovní hala, hřiště, posilovna, sauna, kavárna. Pro 
organizované skupiny je možné zařídit plné stravování.

REKREAČNÍ STŘEDISKO BESKIDY PARK 
al. Armii Krajowej 316, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 62 24, 
recepcja@beskidypark.pl, www.beskidypark.pl 
Středisko se nachází na úpatí Dębowce a Szyndzielni, 5 kilometrů 
od centra města. Disponuje 120 místy ke spaní v 1, 2, 3 a 4lůžkových 
pokojích a apartmánech. Středisko nabízí také komplexní servis 
pro porady, školení, slavnosti a pronájem konferenčních sálů.

POKOJE K PRONÁJMU BEGONIA 
ul. Begonii 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 19 54,  
pokoje.bielsko@onet.eu, www.pokoje-wynajem.blog.onet.pl 
Ceny jsou závislé na standardu pokoje a vybavení. Existuje 
možnost pronájmu na delší období.

GASTHAUS HOSTINSKÉ POKOJE S TRADICÍ 
ul. Gościnna 23 C, 43-316 Bielsko Biała, tel. +48 33 814 59 88,  
+48 601 469 409, gasthaus@poczta.onet.pl,  
www.gasthaus.bielsko.pl 
Objekt nabízí 24 míst ke spaní v 1, 2 a 3lůžkových pokojích. Pokoje 
jsou vybaveny TV a přístupem k internetu WiFi zdarma. K dispozici 
hostů je Caffe-Bistro, kuchyňský kout, školicí sál s krbem. 
V  blízkosti se nachází mnoho turistických atrakcí – kabinková 
lanovka na Szyndelniu, sedačková lanovka na Dębowiec. Objekt 
je vhodný pro cyklisty.

HOSTINSKÉ POKOJE NA NÁMĚSTÍ WOLNOŚCI  
– MAŁGORZATA SELIGA 
pl. Wolności 1/11, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 502 614 952, 
+48 33 810 69 36, gosia@pokoje-bielsko.pl, www.pokoje-bielsko.pl 
Pokoje pro hosty se nacházejí v činžovním domu na krásném 
náměstí (plac Wolności) v samotném centru Bílska-Bělé. Hosté 
mají k dispozici 18 míst ke spaní v 1, 2 a 3lůžkových pokojích, 
obývací pokoj k odpočinku, plně vybavený kuchyňský kout, přístup 
k internetu.

VILLA LASKOWA
ul. Laskowa 54, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 97 06,  
info@villalaskowa.pl, www.villalaskowa.pl 
Historická a neobvykle okouzlující Villa Laskowa byla postavena 
v  roce 1890. Vzhledem ke svým charakteristickým architektonic-
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kým hodnotám a lokalitě v lesoparku patří k unikátním objektům 
nejen v Bílsku-Bělé, ale i v celém regionu. Ve vile se nachází jedi-
ná v Polsku enotéka, v níž najdeme vína z domorodých italských 
odrůd výtečné kvality, a která propaguje vinnou kulturu a italské 
vinařské regiony. Výjimečně elegantní nabídka Villy Laskowa zahr-
nuje organizování degustací, školení, banketů, konferencí a také 
šest luxusních hotelových pokojů s deseti místy ke spaní.

HOSTINEC U BUŁGARA 
ul. Kryształowa 74, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 78 74,  
www.motel.bielsko.pl 
Hostinec se nachází v blízkosti městského okruhu – na křižovatce 
mezinárodních tras, a disponuje 40 místy ke spaní v pokojích 
s  různým standardem. Jedná se o 1, 2 a 3lůžkové pokoje 
a  apartmán. Hosté objektu mohou zdarma využívat internet. 
V hostinci je možné využít restauraci, která změnila svůj balkánský 
profil na italský.

TURISTICKÉ CHATY
TURISTICKÁ CHATA PTTK 
ul. Krasińskiego 38, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 812 30 19, 
www.pttk.bielsko.pl 
Turistická chata PTTK se nachází v bezprostřední blízkosti nádraží 
PKS, PKP a centra města. Středisko nabízí 46 míst ke spaní  
v 1, 2, 3 a 5lůžkových pokojích s různým standardem. Disponuje 
také vlastním parkovištěm – pro hotelové hosty zdarma. Jídelna 
podává chutnou a zároveň levnou domácí kuchyni.

TURISTICKÁ CHATA PTTK KLIMCZOK 
43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 52 88,  
biuro@schroniskoklimczok.com.pl,  
www.schroniskoklimczok.com.pl 
Turistická chata nabízí 42 míst ke spaní v 2, 4 a 6lůžkových 
pokojích s koupelnami. K dispozici hostů jsou: volejbalové hřiště, 
pingpongový stůl, ohniště a hřiště pro děti. V  blízkosti chaty se 
nachází lyžařský vlek dlouhý 500 metrů. Chata nabízí možnost 
organizování odpočinkových táborů, jednodenních školních 
výletů, v zimě projížďky sněhovým skútrem a v létě projížďky 
terénním autem.
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TURISTICKÁ CHATA PTTK SZYNDZIELNIA 
43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 40 47,  
schronisko@szyndzielnia.com.pl, www.szyndzielnia.com.pl 
Chata nabízí 49 míst ke spaní v 2, 4, 5, 6 a 8lůžkových pokojích. 
K dispozici hostů jsou: pingpongový sál, televizní místnost  
a učebna. Chata také nabízí možnost organizování výletů do hor 
v doprovodu průvodce, táboráky s pečením klobás, diskotéky pro 
mládež. 

TURISTICKÁ CHATA STEFANKA NA HOŘE KOZIA GÓRA 
ul. Pocztowa 34, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 23 70,  
stefanka-kozia@os.pl, www.kozia.pl 
Chata nabízí 28 míst ke spaní v 2, 5, 6 a vícelůžkových pokojích. 
K dispozici hostů jsou dále: velký sál s krbem, hřiště pro děti  
a ohniště.

ŠKOLNÍ TURISTICKÁ CHATA  BOLKA I LOLKA 
ul. Starobielska 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 74 66,  
fax +48 33 822 18 09, ssmbielsko@poczta.onet.pl,  
www.ssm.bielsko.pl 
Chata nabízí 60 míst ke spaní v 1, 2, 3 a 4lůžkových pokojích.  
V budově se nachází plně vybavená kuchyně, jídelna, společenská 
místnost (TV, stolní tenis), sociální zařízení.

KEMPY
KEMP* ONDRASZEK 
ul. Pocztowa 43, 43-309 Bielsko-Biała,tel. +48 33 814 64 25,  
603 225 361, kemping57ondraszek@op.pl, www.ondraszek.cba.pl 
Kemp se nachází v pěkném, zeleném okolí bělských Błoni, 
které jsou opravdový ráj pro děti: moderní hřiště, minigolf, 
cyklistické městečko s půjčovnou kol. Kemp nabízí: 65 míst ke 
spaní v chatkách a v hlavní budově, místa pro 25 přívěsů nebo 
kempingových aut a pro asi 30 – 40 stanů. K dispozici hostů je: 
kavárna s recepcí a sál s krbem. V okolí kempu: horské cyklostezky 
a četné turistické stezky v horách.

KEMP**** POD DĘBOWCEM NR 99 
ul. Karbowa 15, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 604 144 186,  
99@camping.org.pl, www.camping.org.pl 
Kemp se nachází na úpatí Szyndelni, 5 km od centra města. Nabízí 
stanoviště s připojením k elektřině, jež jsou očíslovaná a oddělená 
zelení. Terén kempu je oplocený, osvětlený a chráněný 24 hodin 
denně. K dispozici hostů je: grill & restaurace, půjčovna kol, wi-fi, 
hřiště, bazén (v letní sezóně) a posilovna. V sousedství kempu se 
nachází kabinková lanovka na Szyndelniu, sedačková lanovka na 
Dębowiec a celoroční bobová dráha. Kemp je držitelem ceny Mister 
Camping 2015.
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MUZEA, GALERIE A DIVADLA
HISTORICKÉ MUZEUM V BÍLSKU-BĚLÉ – HRAD KNÍŽAT 
SUŁKOWSKÝCH
ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 10 35, 
sekretariat@muzeum.bielsko.pl, www.muzeum.bielsko.pl
Expozice mj.: Sál dávného umění, Archeologicko-historické dějiny 
Bílska a Bělé, Rytířský sál – Lapidárium, Galerie evropského  
a polského malířství, Galerie moderního umění regionu Bílska-
Bělé.Interiéry hradu: Hudební a Biedermeierovský salón, Dámský 
salónek a Pánský kabinet.
Otevírací doba: po zavřeno, st–pá 9.00–16.00, út, so, ne 9.00–15.00.

STARÁ TOVÁRNA – POBOČKA HISTORICKÉHO MUZEA  
V BÍLSKU-BĚLÉ
ul. Sukiennicza 7 (vchod od pl. Żwirki i Wigury),  
43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 23 67,  
sekretariat@muzeum.bielsko.pl, www.muzeum.bielsko.pl
Expozice zahrnuje jedinečnou sbírku historických textilních strojů, 
a historická výstava připomíná bohatou průmyslovou minulost 
Bílska-Bělé.
Otevírací doba: po zavřeno, st–pá 9.00–16.00, út, so, ne 9.00–15.00.

TKALCŮV DŮM – POBOČKA HISTORICKÉHO MUZEA  
V BÍLSKU-BĚLÉ
ul. Sobieskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 74 06, 
sekretariat@muzeum.bielsko.pl, www.muzeum.bielsko.pl
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Obnovený, dřevěný dům soukeníků. V třech místnostech lze 
uvidět vybavení bytu a dílny městského tkalce z druhé poloviny 
devatenáctého století.
Otevírací doba: ne–po zavřeno, st–pá 9.00–16.00, út i so 9.00–15.00.

SOUKROMÉ MUZEUM LITERATURY  
ul. Pankiewicza 1, 43-300 Bielsko-Biała 
Expozice Reymontových děl ručně přepsaných a ilustrovaných 
Tadeuszem Modrzewskim.
Otevírací doba: denně 9.00–17.00.

GALERIE BWA V BÍLSKU-BĚLÉ
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 58 61,  
info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
Časové výstavy současného umění polských i zahraničních 
umělců. Umělecké události, filmy, workshopy, přednášky o umění, 
aktivity v městském prostoru. V areálu se nachází klubová kavárna 
Aquarium.
Otevírací doba: denně 10.00–18.00.

GALERIE FOTOGRAFIE B&B
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 50 86,  
info@fundacja-centrum-fotografii.org,  
www.fundacja-centrum-fotografii.org 
Výstavy uměleckých fotografií polských a zahraničních umělců.
Otevírací doba: po–pá 10.00–18.00, so 9.00–15.00.  
Vstup zdarma.

GALERIE SOCHAŘSTVÍ A KERAMIKY ARS NOVA  
ul. Kościelna 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 21 82,  
pracownia@arsnova.art.pl, www.arsnova.art.pl

GALERIE UMĚNÍ REGIONÁLNÍHO CENTRA KULTURY  
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 05 93,  
rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl
Časové výstavy lidového umění Beskyd, výstavy fotografií, 
malířství a sochařství.
Otevírací doba: po–pá 10.00–17.00. Vstup zdarma.

GALERIE WZGÓRZE FRANCISZKA KUKIOŁY
ul. Wzgórze 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 27 05,  
kukiola@bielitz.pl, www.bielitz.pl
Současné malířství a grafika.

LOUTKOVÉ DIVADLO BANIALUKA JERZYHO ZITZMANA  
ul. Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 09 14,  
+48 33 822 10 47, teatr@banialuka.pl, www.banialuka.pl
Loutkové divadlo Banialuka je jedním z předních loutkových 
divadel v Polsku, je často zváno na významné festivaly a je držitelem 
četných ocenění. Banialuka prezentuje své výkony po celém světě, 
včetně Japonska, Chile, Spojených států a Íránu. Bohatý repertoár 
zahrnuje představení pro děti, mládež i dospělé. Představení se 
vyznačují uměleckým rozmachem a zabývají se důležitými tématy. 
Divadlo pořádá Mezinárodní festival loutkářského umění, který je 
organizován každý druhý rok.
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POLSKÉ DIVADLO V BÍLSKU-BĚLÉ 
ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 84 51, +48 33 822 84 52, 
rezerwacja@teatr.bielsko.pl, info@teatr.bielsko.biala.pl,  
www.teatr.bielsko.biala.pl
30. září 1890 zahájilo premiérou Snu noci svatojánské svoji 
činnost Městské divadlo v Bílsku. Profesionální německá scéna 
zde byla provozována nepřetržitě až do konce druhé světové 
války. Společnost pro Polské divadlo, založená v roce 1921, měla 
k dispozici jeviště jeden, později dva, a nakonec tři dny v týdnu.  
V roce 1945 začalo provoz profesionální Polské divadlo. V současné 
době patří divadelní scéna v  Bílsku-Bělé pod vedením Witolda 
Mazurkiewicze k nejzajímavějším scénám v Polsku. Uznání diváků 

získává díky takovým představením jako Královna Margot. Válka 
někdy skončí Wojciecha Farugy nebo Zorba Witolda Mazurkiewicze. 
Divadlo nabízí možnost po domluvě v marketingové sekci divadla 
nahlédnout do zákulisí, tel. +48 33 822 84 53.

CENTRUM KULTURY V BÍLSKU-BĚLÉ
ul. Słowackiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 828 16 40 – 
sekretariát, +48 33 828 16 55 – vstupenky, rezervace,  
bck@bck.bielsko.pl, www.bck.bielsko.pl
Centrum Kultury v  Bílsku-Bělé pořádá četné kulturní akce, mezi 
nimiž si zaslouží za zmínku především: Festival polských skladatelů 
na počest prof. Henryka Mikolaje Goreckiho, Mezinárodní festival 
sakrální hudby v beskydském regionu Sacrum v Musica a Jazzový 

Podzim v Bílsku-Bělé. Nejvíce diváků – několik tisíc – si získávají 
koncerty kapel a jazzových osobností. Bílsko-Bělá se stala po 
Varšavě a Poznani třetí zastávkou na hudební cestě Polskem 
pro takové hvězdy světového jazzu jako Wynton Marsalis, Joe 
Henderson, Jan Garbarek, John Scofield, Al Di Meola, Chris Botti, 
Chick Corea a Jean-Luc Ponty.

HUDEBNÍ KLUBY
KLUB POMARAŃCZA
ul. M. Grażyńskiego 38, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 508 141 760, 
www.klubpomarancza.pl/bielsko/
Klub se nachází 300 metrů od vlakového nádraží, nabízí dva 
oddělené taneční parkety s různými hudebními styly. Hosté mají 
k dispozici dva bary s profesionální obsluhou a stylovou hospodu. 
Moderní vizuální systém.
Otevírací doba: pá–so od 21.00 až do posledního hosta.

KLUB KLIMAT
ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 510 291 604,  
www.klubklimat.pl
Klub Klimat se nachází v oblasti galerie Sfera, v centru města. 
Hostům nabízí velký taneční prostor pro více než 1000 lidí. 
Vyznačuje se vysoce kvalitním zvukem a světelnými efekty.
Otevírací doba: studentské čtvrtky od 20.00 do posledního hosta, 
pá–so od 20.00 do posledního hosta.

NOWY KLUB
ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 510 291 604,  
www.nowyklub.pl
Nejlepší klubová hudba, živá vystoupení umělců, plně vybavený 
bar, profesionální obsluha.
Otevírací doba: studentské čtvrtky od 20.00 do posledního hosta, 
pá–so od 20.00 do posledního hosta.

2 BE CLUB
ul. Ratuszowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 888 88 88,  
+48 603 089 089, www.2beclub.pl
Klub se nachází v podzemní části restaurace Magnum Steak i Wino. 
Zajímavě projektovaný interiér, originální kombinace historického 
sklepa s takovými materiály, jako jsou kov, barevné epoxidové 
pryskyřice a kůže. Velká porce dobré hudby je zárukou příjemně 
strávených chvil o víkendových nocích.
Otevírací doba: pá 20.00–3.00, so 20.00–4.00.
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ALL STAR’S PUB
ul. Cyniarska 28, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 888 578 004,  
www.allstarspub.pl
Opravdová disko hudba od 60. let až po současné klubové hity 
z celého světa. Klub je rozdělen do dvou částí: hudební sekce  
a hospody, v níž si můžete na pohodlných kožených sedačkách dát 
koktejl a pohovořit s přáteli.
Otevírací doba: čt Od 20.00 – kvízové večery, od 22.00 zábava, 
pá 21.00–3.00/3.30, so 21.00–4.00/4.30.

DECADE MUSIC CLUB
ul. 3 Maja 10, 43-300 Bielsko Biała, tel. +48 33 812 40 47,  
+48 600 413 188, www.decadeclub.pl
Výjimečné místo pro nejnáročnější návštěvníky klubů, jež ocení 
rozmanité klubové tóny, sledují nejnovější trendy a kultovní hity 
z minulosti v nových aranžmá. Originální interiér klubu je pestrým 
pozadím pro zábavné zážitky.
Otevírací doba: pá–so od 19.00, od 21.00 začátek party, otevřeno 
až do posledního hosta.

HUDEBNÍ HOSPODA GALICJA
ul. 11 Listopada 14-16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 45 51, 
www.galicjapub.net
Dobrá hudba, výborné jídlo a pití, které stojí za hřích, tvoří recept 
na úspěšný večer. Každý pátek největší šlágry 70., 80., 90. let  
a nejnovější hity. Každou sobotu klubový večírek. Zaručená cesta 
všemi styly a žánry hudebních hitů.
Otevírací doba: pá 20.00–3.00, so 20.00–4.00.

HUDEBNÍ KLUB LABIRYNT
ul. Barlickiego 6, 43-000 Bielsko-Biała, tel. +48 607 433 175,  
www.facebook.com/Labirynt-Klub-Muzyczny-130210877005421/
Především studentský klub, ale každý zde může najít něco pro 
sebe. Nachází se v podzemní části budovy, 4 sály, asi 120 míst 
k sezení, taneční sál. V průběhu týdne je uvnitř poměrně klidně 
a romanticky. Od čtvrtka trvá víkendové šílenství – hudební 
mišmaš, rock and roll, 60., 70., 80., 90. léta a nejnovější hity.
Otevírací doba: po–čt od 18.00, pá–ne 18.00–6.00.

HUDEBNÍ KLUB OPIUM
ul. Rynek 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 607 433 175, www.opium.bielsko.pl 
Zajímavé interiéry, neuvěřitelná energie během party.
Otevírací doba: pá–so od 15.00, 23.00 začátek party, otevřeno až 
do posledního hosta.

CLUB & SPORT BAR REANIMACJA
ul. Barlickiego 21, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 11 12, 
+48 666 678 123, www.facebook.com/klinikapubreanimacja
Klub, v němž najdou své místo především milovníci sportu  
a dobré hudby. Hosté vybírají na internetu hudbu a dýdžeje ze tří 
možností. Vynikající atmosféra a dobrá zábava, efektní osvětlení, 
dostatek místa na tanečním parketu.
Otevírací doba: pá–so od 21.00 až do posledního hosta. 

ROCK GALERIA – KLUB, KAVÁRNA, BAR
ul. Staszica 7, 43-300 Bielsko-Biała, rockgaleria@poczta.onet.pl,  
www.facebook.com/RockGaleria
Otevírací doba: studentské čtvrtky od 21.00 až do posledního 
hosta, pá–so od 21.00 do posledního hosta.

RUDE BOY CLUB
ul. 1 Maja 20, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 602 177 255,  
www.rudeboyclub.pl
Klub se nachází v podzemí bývalé tovární haly v centru města 
Bílsko-Bělá. Estetický a útulný interiér, dobře zásobený bar. 
Skvělá atmosféra.
Otevírací doba: čtvrtek – cyklus akcí Prima party (Rockotéky),  
rockové koncerty, na nichž vystupují mladé, začínající, méně 
známé kapely. Pátky a soboty – koncerty od 19.00, po koncertě 
možnost další zábavy – až do posledního hosta. 

SEPHIA ROCK / SEPHIA HOUSE CLUB
ul. 3 Maja 13, Bielsko-Biała, tel. +48 696 788 749, 
www.sephiaklub.pl
Tři podniky v  různých stylech seskupené v jedné budově nabízí 
řadu hudebních zážitků.
Sephia Rock – otevírací doba: pá–so od 20.00, od 22.00 začátek 
party, otevřeno až do posledního hosta.
Sephia House – otevírací doba: pá–so od 17.00, od 22.00 začátek 
party, otevřeno až do posledního hosta.
Happy Hours – klub s bistrem. Otevírací doba: po–so od 17.00. V 
pátky a soboty až do posledního hosta.

SUZET MUSIC CLUB
ul. 11 Listopada 58, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 666 611 113
Nachází se v podzemní části restaurace/palačinkárny Suzette. 
Výjimečná dekorace, dobrá hudba, perfektní atmosféra, vynikající 
obsluha.
Otevírací doba: pá–sb od 20.00 až do posledního hosta.
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Ostatní turistické atrakce

ARÉNA HRY ZOLTAR 
ul. Sukiennicza 3, 43-300 Bielsko-Biała, rezervace: +48 791 121 530, 
www.zoltar.bielsko.pl
Zoltar je druh elektronického paintballu, v němž se namísto barvy 
používají elektromagnetické infračervené paprsky, které jsou 
zcela bezpečné pro zdraví. Účastník hry je vybaven pistolí a vestou 
s čidly a signalizací, jež počítají zásahy. Tady neodejdete z bojiště 
po jednom zásahu. Máte prakticky neomezené možnosti hry. Po 
skončení hry ukáže systém vítěze hry a osobu, jež dostala největší 
počet zásahů.

BESKIDSKÝ VLÁČEK
ul. Warszawska 7, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 96 44, 
fax +48 33 822 15 57, www.pks.bielsko.pl
Beskydský vláček si lze pronajmout pro akce pod širým nebem, 
jízdy pro školy a školky, firemní akce, svatby. Vláček má 36 míst 
k sezení.

REKREAČNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM NA SVAHU DĘBOWIEC
ul. Karbowa 55, 43-316 Bielsko-Biała,tel. +48 33 445 43 66,  
kolej@kolej-debowiec.pl, www.kolej-debowiec.pl
– sedačková lanovka, pro 4 osoby, šikmá délka cca 600 m, 
přepravní kapacita 2400 osob/hod., dopravní rychlost 2,6 m/s,
– u dolní stanice: lanový park, hřiště pro kolektivní sporty, 
venkovní tělocvična,
– u horní stanice: oplocené hřiště pro děti a lezecká stěna, horský 
hostinec Dębowiec známý svou dobrou, domácí kuchyní
- naučná stezka s informačními tabulemi a rybník s obojživelníky.
Otevírací doba v letní sezoně: po 10.00–18.00, út–ne 9.00–18,00, 
v zimní sezoně: po 10.00–21.00, út–ne 9.00–21.00.
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HURRY UP – ESCAPE ROOM
ul. Sikorskiego 2/10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 510 171 107,  
info@hurry-up.pl, www.hurry-up.pl, www.facebook.pl/Bielskohurryup
Hurry Up je první hra typu escape room v Bílsku-Bělé. Účastníci 
hry musí co nejdříve najít klíč a uniknout z místnosti naplněné 
spoustou hádanek, které tvoří logický celek. Hra je určena pro 2–5 
osob, čas na únik: 60 minut. Hurry Up je perfektní způsob trávení 
volného času s přáteli a rodinou.
Otevírací doba: po–pá 16.00–21.30, so–ne 13.00–21.30.

HORSKÉ CYKLOSTEZKY ENDURO TRAILS
ul. Modra, 43-309 Bielsko-Biała, stok Koziej Góry, www.endurotrails.pl 
Čtyři jednosměrné, sjezdové horské cyklostezky s různou 
obtížností:
Cesta pro začátečníky – Stefanka.
Technické údaje: sklon 4,8%, délka 865 m.
Cesta pro středně pokročilé – Twister.
Technické údaje: sklon 6,3%, délka 4400 m
Cesta pro pokročilé – Stary Zielony.
Technické údaje: sklon 12%, délka 1830 m.
Cesta pro experty – DH+.
Technické údaje: sklon 13,8%, délka 1960 m.
Celý komplex je popsán a označen (informační tabule, značky, 
mapy).

LANOVKA SZYNDZIELNIA
al. Armii Krajowej 366, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 44 81, 
kolej@kolej-szyndzielnia.pl, www.kolej-szyndzielnia.pl
Šikmá délka – 1810 m
Převýšení – 449,13 m
Doba jízdy – 6 minut.
Rychlost – 5 m/s.
Lanovka přizpůsobená přepravě osob se zdravotním postižením, 
na invalidním vozíku, a také kočárků, jízdních kol, lyží a jiných 
zavazadel.
Otevírací doba: květen–srpen (po 10.00–19.30,út–ne 9.00–19.30); 
září–duben (po 10.00–17.30,út–ne 9.00–17.30).

ROZHLEDNA SZYNDZIELNIA
al. Armii Krajowej 366, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 44 81, 
kolej@kolej-szyndzielnia.pl, www.kolej-szyndzielnia.pl
Umístění – horní stanice lanovky; výška rozhledny – 18 m; počet 
schodů – 120; nahoře se nachází dalekohled (zvětšení 25x).
Otevírací doba: květen–srpen (po 10.00–19.30,út–ne 9.00–
19.30); září–duben (po 10.00–17.30,út–ne 9.00–17.30).

KRYTÝ BAZÉN TROCLIK
ul. Sosnkowskiego 14, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 499 88 59, 
troclik@bbosir.bielsko.pl, www.bbosir.bielsko.pl
V areálu jsou dva bazény: sportovní (25 x 12,5 m, hloubka: 1,35–
1,80 m, podsvícený, 6 drah) a rekreační (12,5 x 6 m, hloubka: 
0,4–1,1 m, podsvícený), tobogán o délce 54 m a průměru 100 cm, 
dvě vířivky (jacuzzi), dvě suché sauny. Na místě je malý obchod 
pro plavce a kavárna. Objekt je přizpůsoben potřebám osob se 
zdravotním postižením.
Bazén je otevřen celý rok.

Ostatní turistické atrakce

54 55



KRYTÝ BAZÉN AQUA
ul. Langiewicza 26, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 829 00 20,  
info@plywalniaaqua.pl, www.plywalniaaqua.pl
V areálu se nachází sportovní bazén (25 x 12,5 m, hloubka: 1,2–
1,8 m) s masážní stěnou, dětský bazén (5 x 5 m, hloubka: 0.25–
0.3 m), rekreační bazén s vodními tryskami (3 x 5 m, hloubka: 1,0–
1,1 m), suchá sauna pro 6 lidí, kavárna a plavecký obchod, moderní 
tělocvična a fitness centrum. Objekt je přizpůsoben potřebám 
osob se zdravotním postižením.
Bazén je otevřen celý rok.

KRYTÉ KLUZIŠTĚ
ul. Słowackiego 27b, 43-300 Bielsko-Biała, www.bbosir.bielsko.pl 
Umělé kluziště, otevřeno sezónně.

MINI GOLF 
ul. Pocztowa, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 664 784 094,  
www.minigolf.bielsko.pl
Minigolf se nachází v rekreační oblasti Błonie. Hlavní atrakce: 
mini-golf, pétanque, badminton, minibowling, plážový volejbal, 
dětské hřiště, kavárna, grill bar.
Otevřeno sezónně, otevírací doba po–pá 15.00–19.00,  
o víkendech a svátcích 10.00–19.00.

BAZÉN PANORAMA
ul. Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 822 18 75,  
dap@bbosir.bielsko.pl, www.bbosir.bielsko.pl
Areál nabízí dva bazény o rozměrech 50 x 25 m: sportovní (hloubka: 
1,6–4,5 m) a dětský 50x50m (hloubka 1,4 m), odrazový můstek 

(výška 10 m), skluzavku (délka 42 m), dvě hřiště na plážový volejbal, 
šatny a občerstvení. Objekt je zapsán do rejstříku památek.
Bazén je otevřen během letních prázdnin (konec června–srpen).

BAZÉN START (MINI AQUAPARK)
ul. Startowa 36, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 499 88 57,  
dap@bbosir.bielsko.pl, www.bbosir.bielsko.pl
Areál zahrnuje dvě zóny. Bazénová zóna: sportovní plavecký bazén 
(21 x 50 m, hloubka: 1,35–1,8 m), rekreační bazén v nepravidelném 
tvaru (32 x 58 m, hloubka: 0,01–0,8 m až do 1,25  m) s mnoha 
vodními atrakcemi: divoká řeka, lanové sítě, gejzíry, vodní 
hřiby, masážní stěny, tobogán, kaskádovitý tobogán, vodopády, 
brouzdaliště (nepravidelný tvar: 7,5 x 12,5 m, hloubka: 
0,15–0,35  m) s dětským hřištěm. Voda v rekreačním bazénu 
a brouzdališti pro děti je vyhřívána. Vizuální atrakcí bazénu jsou 
dvě kašny s potůčkem tekoucím mezi nimi. Kolem bazénů se 
nacházejí travnaté pláže a dřevěná mola na opalování.
Rekreační a sportovní zóna: dva osvětlené tenisové kurty, dvě 
hřiště na plážový volejbal, hřiště na streetball, horolezecká stěna 
s výškou 8,2 m s automatickým jisticím systémem, mini-amfiteátr 
s koncertní mušlí. V areálu je občerstvení. Objekt je přizpůsoben 
potřebám osob se zdravotním postižením.
Bazénová zóna je otevřena od května do září.
Rekreační a sportovní zóna je otevřena od dubna do října.

REKREAČNÍ BOBOVÁ DRÁHA (CELOROČNÍ)
ul. Skalna 58, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 827 55 67,  
+48 605 216 965, biuro@torsaneczkowy.bielsko.pl,  
www.torsaneczkowy.bielsko.pl 
Délka sjezdu – 400 m.
Délka vjezdu – 100 m.
Celoroční rekreační bobová dráha se nachází na úpatí svahu 
Dębowiec, 300 m od konečné zastávky autobusové linky 8, 400 m 
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od parkoviště. Je vybavena 29 boby. Na trase sjezdu jsou 3 tunely 
a 4 plné zatáčky.
Otevírací doba: v létě 9.00–19.30; v zimě, na jaře, na podzim – 
9.00–16.00, za dobrého počasí je bobová dráha otevřena až do 
setmění.

KARTING ZYG ZAK
ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 486 29 60,
poczta@zygzak-karting.pl, www.zygzak-karting.pl
Nejdelší krytá, víceúrovňová motokárová dráha v Polsku. 
V  závislosti na konfiguraci trati může mít délku 640 až 720 m; 
nabízí 500 m2 prostoru pro diváky, terasu s výhledem na trať, 
měřicí přístroje pro F1, občerstvení.
Otevírací doba: po–pá 15.00–22.00, so–ne 10.00–22.00.

STUDIO KRESLENÝCH FILMŮ V BÍLSKU-BĚLÉ  
ul. Cieszyńska 24, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 50 58,  
33 812 50 56, fax +48 33 815 18 06, sekretariat@sfr.com.pl,  
www.sfr.com.pl
Studio kreslených filmů zve na návštěvu v rámci mediální výchovy 
děti všech věkových kategorií, program je přizpůsoben vzdělávací 
úrovni skupiny. Studenti se seznámí s etapami vytvoření 
animovaného filmu, rozšíří své znalosti o takové pojmy, jako 
jsou: animace, filmový scénář, skript, speciální a zvukové efekty. 
Během návštěvy ve studiu budou moci návštěvníci vidět skutečné 
rekvizity, dekorace a projekty postav filmů. Každá prohlídka končí 
promítáním filmů ze Studia kreslených filmů v kině Studio.
Návštěvní hodiny po dohodě, skupiny jsou přijímány  
po–pá 8.00–14.00.

LYŽAŘSKÉ VLEKY 
LANOVKA NA DĘBOWIEC
www.debowiec.info.pl 
– lanovka, sedačková, pro 4 osoby, šikmá délka – cca 600 m, 
přepravní kapacita – 2400 osob /hod., rychlost – 2,6 m/s, 
vybavená dopravníkovým pásem pro snadný nástup,
– lyžařský vlek pro děti a speciální výuková sjezdovka (délka –  
cca 84 m),
– osvětlená, umělý sníh, upravovaný sněžnou rolbou,
– bezplatné parkoviště, 150 parkovacích míst,
– sezónních půjčovna lyžařského vybavení,
– na horní stanici horský hostinec Dębowiec.
Otevírací doba: po 10.00–21.00, pá–ne 9.00–21.00. 

SVAH KLIMCZOKA – POLANA
www.schroniskoklimczok.com.pl, tel. +48 33 814 52 88 
– délka – 430 m
– převýšení – 105 m
– přepravní kapacita – 460 osob/hod.
Vlek je dostupný pouze pro skupiny po předchozí telefonické 
domluvě.

SZYNDZIELNIA – HALA KAMIENICKA 
www.szyndzielnia.com.pl, tel. +48 33 470 64 68 
– délka – 300 m
– sklon – 17%
– přepravní kapacita – 400 osob/hod.
Otevírací doba: so a ne 10.00–15.00 
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Kde nakupovat? 

NÁKUPNÍ CENTRA
OBCHODNÍ DŮM KLIMCZOK
ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała 
Nejstarší obchodní dům v centru města je v provozu nepřetržitě od 
roku 1989 a má stále velké množství věrných zákazníků. V centru 
najdeme potraviny Społem a asi 80 obchodů s různým zbožím.

GALERIE SFERA 
ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała 
Galeria Sfera je veřejný prostor v centru města Bílsko-Bělá, 
kombinuje v sobě mnoho různých funkcí. Najdete tady mimo jiné 
nákupní centrum s nabídkou 250 prodejen předních polských 
i zahraničních značek, 23 kaváren a restaurací, hotel Qubus, 
moderní kino se 7 sály, posilovnu, hudební klub a bowling. Galeria 
Sfera pořádá také dynamické umělecké a společenské aktivity. 
V galerii jsou organizovány hudební koncerty, výstavy, divadelní 
představení a ekologické happeningy. Sfera je místem setkávání 
a nakupování, je pohodlná a funkční, má největší parkoviště ve 
městě (2200 parkovacích míst).

SARNI STOK
ul. Sarni Stok 2, 43-300 Bielsko-Biała 
Nákupní centrum Sarni Stok je umístěno na hlavní silnici vedoucí 
z Bílska-Bělé ve směru na Katovice a Varšavu. V nabídce centra se 
nachází řada obchodů dobře známých polských a zahraničních 
značek, k nimž patří hypermarket Carrefour, Media Markt, TK Maxx, 
H&M, Reserved nebo CCC. Široký výběr nákupního centra – celkem 
přes 90 obchodů a restaurací, široká škála služeb – činí Sarni Stok 
místem, kde můžete najít téměř vše „pod jednou střechou“.

TESCO A CASTORAMA 
ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała
Tesco a Castorama – na východní straně ul. Warszawské se 
nachází dvě velké prodejny. Tesco nabízí kromě potravin široký 
výběr různého zboží. Kromě obchodu Tesco najdete v centru 
nákupní pasáž s obchody a službami. Castorama se specializuje 
na zboží pro dům a zahradu.

AUCHAN A LEROY MERLIN 
ul. Bohaterów Monte Cassino 421, 43-300 Bielsko-Biała 
Auchan a Leroy Merlin – nákupní centrum se nachází u silnice 
vedoucí z Bílska-Bělé ve směru na Těšín. Budova hypermarketu 
Auchan má zajímavou, stylizovanou fasádu, jež připomíná 
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architektonický vzhled historického nádraží v Bílsku-Bělé. 
V objektu najdete kromě hypermarketu obchody, služby 
a občerstvení. Hned vedle je obchod se stavebním a dekoračním 
zbožím Leroy Merlin a sportovní obchod Decathlon. 

GEMINI PARK 
ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała 
Gemini Park Bielsko-Biała je moderní a prostorné nákupní 
centrum. Na více než 40.000 metrů čtverečních nalezneme 120 
dobře známých a respektovaných značek a pohodlné parkování. 
Gemini Park má výbornou polohu a skvělé komunikační spojení, 
vyznačuje se zvláštní péčí o pohodlí a přátelskou atmosféru 
pro rodiny s dětmi. Zákazníky čeká široká škála aktivit pro děti 
a komfortní pokoje pro rodiče s dětmi. V zimě a létě je v Parku 
Radosti hned vedle nákupního centra organizována zimní a letní 
Akademie Gemini – cyklus rodinných sportovních a edukačních 
setkání.

62 63



Titulní fotografie: Lucjusz Cykarski 

Fotografie: Darek Dudziak (47), Cyfrowe Foto (5), Lucjusz Cykarski (8, 9, 
10g, 11, 12, 13d, 14d, 21, 40, 41, 42d, 48, 52, 56, 57, 59), Marek Klimek 
(14g, 27, 54), Rafał Kłos (44), Marek Kocjan (3), Krzysztof Morcinek (46), 
Grzegorz Szeja (42g) 

Projekt a sazba: Marek Klimek/studiocorner.pl

Překlad: Szkoła Języka Czeskiego AHOJ 

Bielsko-Biała 2016 | All rights reserved 
ISBN 978-83-944555-0-7

64


