
 
 

 

KOUZLO ČESKO-POLSKÉHO LÁZEŇSTVÍ 

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 společné 
spolupráce a propagace obou lázeňských míst skrze konání společensko-kulturní akce k příležitosti 
oslavy lázeňství v roce 2022. 

Projekt propojuje lázně v Janských Lázních a polské lázeňské městečko 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.  

 

 

Lázeňství je charakteristikou obou žadatelů a kulturní program, tradice, společenské aktivity atd. jsou 

v lázeňských centrech přirozenou součástí. Cílem projektu je uspořádat na každé straně hranice 

společensko-kulturní akci zaměřenou na oslavy lázeňství. Lázeňství v sobě nese kouzlo zdraví, bohatý 

společenský život, vynikající gastronomii a setkávání se zajímavými osobnostmi. Kultura vždy byla a je 

přirozenou součástí nabídky v lázeňských centrech (léčba nejen těla, ale i ducha). K lázeňskému 

životu dodnes nerozlučně patří lázeňská kulturní sezona. Lázeňská města si v historii vydobyla zvláštní 

pozici, kdy na mapě Evropy figurovala jako centra kulturně-společenského života a byla líhní nové 

spolupráce mezi umělci a jakýmsi nalezištěm inspirace pro vlastní tvorbu. To se dělo prostřednictvím 

nabízeného programu plného událostí a festivalů, které by měly být i dnes integrální součástí 

lázeňského života.  

Cílem projektu je vzájemná popularizace široce chápané kultury, tradic a společenského života 

formou pořádání kulturně-společenské akce pro obyvatele a turisty z České republiky a Polska.  



 
 
 

Součástí programu bude lázeňství jako takové - křest pramene, stánky a ochutnávky regionálních 

potravin, ukázky výroby tradičních pokrmů českých i polských zástupců, ukázky tradičních řemesel 

českých i polských řemeslníků, hudební vystoupení, program se zábavními prvky (hry pro děti atd.).  

Zahájení lázeňské sezóny v Janských Lázních – červen 2022 

Celodenní program zaměřený na téma česko-polského lázeňství s cílem poukázat na tradice 

zahajování lázeňské sezóny na české straně hranice. Zahájení lázeňské sezóny je kulturně-

společenskou akcí, která je spojena s oslavami jara svěcením přírodních minerálních pramenů. V roce 

2022 bude oslava lázeňství s přeshraničním charakterem. Akce bude mít za cíl ukázat příhraniční 

lázeňské místo Janské Lázně v nejlepším světle a předvést, co nového a zajímavého je možno  

v Janských Lázních spatřit. Hlavním cílem celé akce je předvést spolupráci s partnerským lázeňským 

městem Szczawno-Zdrój. Přidanou hodnotou této události je, že se jedná o první a unikátní ročník 

zaměřený na tradice česko-polského lázeňství a představení obou partnerských míst. 

Den polsko-české kultury v Szczawno-Zdrój – září 2022 

Polský partner uspořádá společensko-kulturní program v parku Zdrojowem v Szczawno-Zdróji. Bude 

se jednat o velký "rodinný piknik". Akce se bude konat na podporu české a polské kultury 

prostřednictvím kulinářské, hudební, filmové a dětské zábavní zóny. Cílem akce je propagovat 

přeshraniční lázeňství. Součástí budou pro návštěvníky k dispozici informační a turistické materiály 

propagující zajímavá místa na obou stranách hranice. 

Díky těmto dvěma hlavním projektovým aktivitám dojde k rozvoji přeshraniční spolupráce na téma 
lázeňství v oblasti Trutnovsko-Walbrzyšska, která pomůže k upevnění trvalé vazby a struktury mezi 
partnery. Oba dva záměry řeší problematiku, jak zintenzivnit a zviditelnit přeshraniční lázeňství. 

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 polským lázeňským městem Szczawno-Zdrój.  

Projekt je realizován od února do listopadu 2022. 

                       


