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D
IAV posledních letech u nás přibývá zájemců 

o poznání Polska. Není divu: země našich bra-
tranců má bezpočet krás – od největších po-
hyblivých dun Evropy přes fantastické gotické 
hrady až po regiony, kde se dá pít voda z po-
toka. Vždycky mě přitom rozčílí, když slyším, 
že v Polsku je všechno daleko a silnice jsou 
špatné. Pravý opak je pravdou. Vyrazte s námi 
na Mazury, které jsou podstatně blíž než 
Chorvatsko a vedou sem krásné nové dálnice! 
PřiPravil ivo Bartík

Ž
e je na Mazurech nádher-
ně, to naši jachtaři vědí 
už desítky let. Za „totáče“ 
se do Polska nesmělo. 

Teď si to milovníci vzedmutých 
plachet vynahrazují. Mrzuté ale je, 
že krom vodáků sem z Česka stále 
jezdí jen málo turistů. Pořád jako 
by v nás přežíval pocit, že Polsko 
nemá co nabídnout. Kdo ale zku-
sil letní Mazury, bude už pořád 
mít chuť se sem vracet. Takovou 
kombinaci dokonale čisté přírody 
a bezpočtu památek totiž budete 
jinde hledat jen těžko.

V první pětici Evropy
Symbolem Mazur jsou překrásné 
aleje staletých stromů – lemují zde 
stovky kilometrů silnic. U nás byly 
aleje vesměs vykáceny kvůli bezpečí 
motoristů. Tady jsou chráněny pro 
svou krásu. Vlastně celé Mazury jsou 
chráněny jako Zelené plíce Polska. 
Největší proslulosti samozřejmě po-
žívají zdejší jezera, těch o velikosti 
přes jeden hektar je tu víc než dva 
tisíce! Spojují je stovky kilometrů 
kanálů, takže se tu vodáci mohou 
opravdu vyřádit (nezapomeňte 
na repelent!). V celosvětové soutěži 

cestování

přírodních krás, pořádané švýcar-
skou nadací New7Wonders skončily 
Mazury mezi pěti nejkrásnějšími 
místy Evropy. Zdejší lidé jsou si vě-
domi hodnoty své krajiny a pečlivě 
ji udržují; stále například přibývá 
ekopřístavů s přípojkami na kanali-
zaci a s účinnou likvidací odpadků. 
Do regionu se vracejí polští divocí 
koníci tarpanové, sokoli či rysové a je 
také rájem čápů: třeba ve vesničce 
Žywkowo mají víc než sto hnízd! 
Mazury a přilehlou oblast Warmije 
protínají stovky kilometrů velmi 
pečlivě udržovaných cest pro pěší či 

Mazury: horký tip pro labužníky

jezdíme po Evropě

jezdce na koni a cyklostezek. Jsou tu 
samozřejmě i trasy po řekách a kaná-
lech, člověk až neví, co si dřív vybrat. 
Stejné je to s ubytováním: nabízí se 
jak prvotřídní romantika v dokonale 
rekonstruovaných hradech, tak levné 
noclehy v kempech u jezer.   

Netopýři a Vlčí doupě
Pro turisty s vyhraněnými zájmy 
jsou v nabídce Trasa Mikuláše 
Koperníka, Trasa po gotických 
hradech, Trasa po mazurských 
pevnostech, Grunwaldský okruh, 
Napoleonská stezka, Evropská 

cesta cihlové gotiky či dokonce 
Svatojakubská cesta. Málokdo zřej-
mě vynechá Wolfsschanze neboli 
Vlčí doupě – Hitlerův „polní stan“ 
s desítkami obřích bunkrů. Dnes 
slouží především jako chráněné zi-
moviště netopýrů. Nás tu zaujal fakt, 
že „doupě“ nikdy nebylo bombardo-
váno. Jak je to možné? Prý proto, že 
leží v oblasti „echt Pruska“, odkud 
pocházeli ti nejtvrdší a nejdiscipli-
novanější vojáci i důstojnické rody. 
Nikoho zde proto ani nenapadlo 
prozradit polohu Hitlerova doupěte 
a vystavit tak führera nebezpečí. 

(Po válce byli zdejší Němci odsu-
nuti, zůstalo jich jen asi 10 procent. 
Odsunutí Prusové nedávno podali 
stovky žalob požadujících návrat 
nemovitostí. Poláci ale pohrozili, že 
budou chtít odškodné za Varšavu – 
a hlasy z Německa utichly.) 
Druhou velkou atrakcí Mazur jsou 
pevnosti. Najdete zde čerstvě re-
staurované cihlové gotické hrady 
křižáků (často v nich jsou hotely 
nebo stylové restaurace), pevnosti 
zbudované za dob pruského císař-
ství i bunkry z poslední války.

Jak skončil sv. Vojtěch?
Na dvacet mazurských měst se zapoji-
lo do světového hnutí Cittaslow, které 
konzervuje malá romantická města 
a učí „domorodce“ i turisty hezky po-
malu si vychutnávat život (včetně spor-
tu, zábavy a jídla, které zde spojuje to 
nejlepší z polské, německé a pobaltské 
kuchyně). Mimochodem z našich měst 
není v Cittaslow ani jedno.

Česká připomínka ale 
na Mazurech je – v obci Svatý háj 
stojí kostel údajně na místě zavraž-
dění Vojtěcha, později prohlášeného 
za svatého. Podle některých histori-
ků zde ale vlastně Vojtěch spáchal 
sebevraždu. Kácením posvátných 
stromů prý záměrně vyprovokoval 
Prusy, aby ho zabili a dopřáli mu tak 
slávy světce-mučedníka...   ■

Nacisté zkusili propojit Mazury s Baltským mořem. 
Na snímku největší zdymadlo na Mazurském kanálu 
(nebyl dokončen). Dnes slouží jako lanový park. 
Ze siluety německé orlice, jíž Poláci říkají vrána, 
Sověti kdysi vyloupli kovovou výplň. 

Pohádková země tisíců jezer a stovek hradů gotických 
i novogotických – to jsou Mazury spolu s přilehlou 
Warmií. V posledních letech se tu do cestovního 
ruchu masivně investovalo – proto vás ve východním 
koutě Polska čeká spousta atrakcí. 

Z parníku 
vystoupíte 
před hotelem, 
kde pro vás už 
smaží čerstvé 
ryby. Nedivte 
se, to jsou 
Mazury! 

Při plavbě po Elblažském 
kanálu vaše loď překoná část 
cesty po kolejích


