
Většina našinců v létě tvrdošíjně jezdí stále na stejná místa; někteří už po generace. 
Možná i to je důvod, proč báječná polská destinace Mazury bohužel stále přitahuje 
jen velmi málo českých turistů. Přitom je to oblast, která v nedávné soutěži 
přírodních krás New 7 Wonders of the World skončila mezi pěti nej-místy Evropy! 
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Zahraničí cestování ■

Mazury: ráj vodáků 
a milovníků historie

K čistotě a jakési vlídnosti zdejší 
krajiny se přidává i labužnická 
neuspěchanost životního stylu jejích 
obyvatel. Není divu, že hned 20 měst 
regionu patří k původně italskému 
hnutí Cittaslow, které propaguje 
požitkářské vychutnávání života 
(české město není bohužel v Cit-
taslow žádné).  

Turistika na Mazurách a ve Warmiji 
je navíc dokonale organizována: mají 
tu třeba trasu po gotických hradech, 
trasu po mazurských pevnostech, 
Napoleonskou stezku, Grunwaldský 
okruh, trasu Mikuláše Koperníka, 
Svatojakubskou cestu či Evropskou 
cestu cihlové gotiky. Je těžké vybrat 
si z nepřeberné nabídky atrakcí, 
která hustotou různých tras a cest 
připomíná Německo.

Každý, kdo se tu ocitne poprvé, 
chce ale určitě vidět Wolfschanze –  
Hitlerovo Vlčí doupě. Dnes poloroz-
padlé městečko superbunkrů  
zarostlých stromy s budkami pro 
netopýry – problém komárů tu je 

velmi palčivý. Věděli jste, že Vlčí 
doupě – přestože je kousek od 
bývalých sovětských hranic – nebylo 
nikdy bombardováno? Prý proto, 
že na Mazurech žili jen samí kovaní 
Prušáci, které by ani nenapadlo 
Hitlerův hlavní stan vyzradit.  

  Z Wolfschanze pak můžete vyrazit 
na některý z kouzelných cihlových 
hradů dávného řádu německých ry-
tířů: dnes jsou v nich galerie, stylové 
hotely či restaurace anebo třeba také 
cenově přístupné ubytovny. Svoje 
jedinečné kouzlo pak mají kempy 
u rozlehlých jezer.

Nezapomeňte také navštívit vesnici 
Svatý háj, která údajně stojí na místě, 
kde byl pohanskými Prusy zabit 
později svatořečený Vojtěch! ■

Mazury a přilehlá Warmija 
jsou regiony, jimž dějiny 
a příroda lákadla nadělily 

plnými hrstmi. Tady po staletí žili 
tvrdí a pracovití echt-Prušáci, po 
nichž tu třeba zůstaly stovky kilo-
metrů nádherných alejí lemujících 
silnice. 

Po druhé světové válce a po 
odsunu Němců se kraj ocitl 
v jakémsi polospánku, který 
umožnil zachovat mnohé poklady 
minulosti. Tady naštěstí prakticky 
nebyla družstva našeho typu, která 
by rozorávala meze a meliorovala 
pole. I proto jsou Mazury dokonale 
uchovaným přírodním klenotem, 
kde se opravdu místy dá pít z po-
tůčků. A jezer – těch větších než 

jeden hektar, jiná se nepočítají – tu 
jsou víc než dvě tisícovky! Spojují 
je stovky kilometrů říček a kanálů, 
které představují zemi (vlastně 
vodu) zaslíbenou pro všechny 
milovníky vodního živlu. 

Přes den kajak, hausbót či jachta, 
večer se po pár nahozeních na 
pánvi smaží čerstvé ryby – prostě 
paráda, již ještě podtrhuje vstřícnost 
místních lidí (kteří mají Čechy velmi 
rádi, přestože většinu turistů tvoří 
Němci a Rusové). Celá oblast je 
chráněná jako zelené plíce Polska, 
přibývá tu ekopřístavů, vracejí se 
divocí koně či rysi. Nezapomeňme 
na „barometr čistoty přírody“ – 
čápy. Jen v obci Žywkowo najdete 
víc než 100 jejich hnízd!

Nádherné barokní varhany 
v chrámu Panny Marie ve 

Svaté Lipce mají figury 
pohybující se podobně jako 

postavy českých betlémů

Silueta 
německé 

orlice, jíž místní 
říkají „vrána“, 

zůstala na 
největším 
zdymadle 

nacisty 
rozestavěného 

kanálu 
Mazury-Balt

Křižácký hrad 
střeží otočný 

most v Gižycku, 
jednom z center 

vodáckých Mazur

Výškové rozdíly pomáhá 
lodím na Elblagském kanálu 
překonávat unikátní „výtah“

Větších i menších jezer jsou tu 
tisíce. Většinou nejsou hluboká, 

takže voda v nich je teplá

Mazury: ráj vodáků 
a milovníků historie
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