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Největší turistické atrakce
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Pozvánka do Polska
Polsko je velký stát v centru Evropy, ležící mezi Vislou a Odrou, u Baltského
moře. Pro turisty je atraktivní zemí díky přírodnímu bohatství, historickým
památkám, tradici, zajímavé současnosti a pohostinnosti. Moderní přístup je
v Polsku patrný na každém kroku a postupuje ruku v ruce s respektováním
tradic a kulturních odlišností.
Polská krajina je velmi pestrá. Na jihu leží horské pásmo Karpat a Sudet.
Centrální Polsko lemují nížiny a vysočiny. Severní část Polska s Mazurskými
jezery a Pomořím je lehce zvlněná, poměrně hustě zalesněná a pokrytá tisíci
jezery. Dále na severu leží půvabné písčité pláže baltského pobřeží.
Bouřlivé dějiny, centrální poloha v Evropě, prolínání mnoha odlišných
národností a náboženství přispělo k tomu, že Polsko nabízí fascinující
materiální a duchovní dědictví. Hlavními centry poznávací turistiky jsou velká
města, bohatá na památky, události nebo pobyty slavných osobností. Města
nabízejí zajímavé atrakce i pro obchodní turistiku - nákupní centra anebo
atraktivní zastávky při přejezdech.
Přijeďte do Polska. Čekají na vás moderní hotely, rekreační střediska, útulné
penzióny, ubytování v soukromí, kempy, horské a mládežnické boudy a chaty,
vodní přístavy, půjčovny kol, golfové areály a spousta atrakcí - turistických
hitů.

Polská turistická organizace
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Největší přístav Baltského moře – Štětín
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Hrad pomořských knížat – Darłowo

6

3

B1

Koncerty varhanní hudby – Kamień Pomorski
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Přímořské lázně – Kolobřeh

6

5

C2
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Bývalý kamedulský klášter a jezero Wigry • Wigierský národní park 16
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Polské „foto safari” – Biebrzaňský národní park
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Polská „Amazonie” – Narwianský národní park
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E2

Hrad Johanitů – Łagów Lubuski
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Město Solidarnośći – Gdaňsk
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Evropský krajinný park – Park Mużakowski
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Ornitologická rezervace – Národní park ústí Warty
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B5

Největší středověký hrad Evropy – Malbork
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B4
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9

16
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Bývalá cisterciácká katedrála s Gutenbergovou biblí – Pelplin

10
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E3

Kolébka polské státnosti – Poznaň

20
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Lázně s nejdelším dřevěným molem – Sopoty
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57

F4

„Tady koncertoval Chopin” – Antonin

20
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Gotický hrad a muzeum – Słupsk
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58
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Komplex paláce s parkem – Czerniejewo

20
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Unikátní kašubský folklor – Kašuby
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První hlavní město Polska – Hnězdno
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Pohyblivé duny – Słowińský národní park
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Rezidence ve slohu francouzské renesance – Gołuchów
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Hlavní město krajiny tisíce jezer – Olštýn
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12

26
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12
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12
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B7

Monumentální středověký hrad – Lidzbark Warmiňski

13

30

C7
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13
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Biskupský palác – Reszel
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14
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Nejhezčí kajaková trasa – Řeka Krutyna
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S větrem v plachtách – kraj Velkých jezer
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Město hudby a festivalů – Bydhošť
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Polské hlavní město – Varšava
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28
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H3
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Nejkrásnější jeskyně – Medvědí jeskyně u Kletna
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38
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F4

„Ptačí země” – Milické rybníky
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Nádherný knížecí palác – Pszczyna
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Kostely míru – Świdnica a Jawor
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39
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G3

Cisterciácké kláštery – Lubiąż, Henryków, Krzeszów, Trzebnica

30
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Ráj pro lyžaře a folklor – Slezské a Źywiecké Beskydy

39
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Mariánské svatyně – Wambierzyce a Bardo

30

95

H3

Tajemné podzemní město – Osówka a Walim

30

96

H3
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97
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H3

Zlatý důl – Złoty Stok
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Město na čtyři roční období – Kielce
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Hrad a překrásná jeskyně – Chęciny a jeskyně Raj

40

135 G8

Neolitická osada – Krzemionki

40
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„Malý Řím” – Sandoměř

40
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Cisterciacká stezka – Jędrzejów, Koprzywnica, Wąchock

41

138 G7

Stezka technických objektů – Samsonów, Starachowice, Maleniec 41
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Hrad Krzyżtopór – Ujazd

41

140 G7

Nejstarší polské hory – Svatokřížské hory

41

100 G2

Zámky a hrady – Bolków, Czocha, Chojnik,
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31

Lodžské vojvodství
Číslo Mapa		

Strana

Strana

101 F6

Město čtyř kultur – Lodž

32

102 F6

Románské kostely – Tum, Inowłódz, Żarnów, Sulejów, Strońsko

32

103 E6

Folklor a barevná procesí – Łowicz

32

104 E6

Gotické sídlo rytířů – Oporów

32

Malopolské vojvodství

105 G5

Dřevěný šlechtický dvůr – Ożarów
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Jezero uprostřed lesů – Sulejowské jezero a okolí

33

141 I6

Historické hlavní město Polska – Krakov

42

107 F5

Rostliny téměř z celého světa Nieborów a Arkadia – Rogów

33

142 I6

Světoznámý solný důl – Velička

42

108 E6

Barokní palác s romantickým parkem – Nieborów a Arkadia

33
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Mystérium passio – Kalwaria Zebrzydowska

42
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Trasa dřevěné architektury – Dębno, Binarowa, Lipnica Murowana,
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43

109 G9

Na pomezí kultur – Lublin

34

147 J7

Plavba na vorech po Dunajci – Pieninský národní park

43

110 H9

Perla polské renesance – Zamość

34

148 J6

Polské Alpy – Tatry

44

111 G8

Město umělců – Kazimierz Dolny

34

149 J7

Za zdravím a odpočinkem – Krynica

44

112 E9

Hřebčinec arabských koní – Janów Podlaski

34

150 J7

Pieninské hrady – Czorsztyn a Niedzica

44

113 F9

Barokní sídlo a muzeum socrealismu – Kozłówka

35

151 I7

Nejstarší solný důl – Bochnia

44

114 G10 Unikátní křídové podzemí – Chełm

35

152 I7

Magnátský zámek – Nowy Wiśnicz

45

115 F10

Památky různých církví – Włodawa

35

153 I7

Renesanční náměstí – Tarnov

45

116 H9

Kraj divokého koně – Region Rostocze

35

154 I6

Město papeže – Wadowice

45

155 J6

Zimní hlavní město Polska – Zakopane

45
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117 H4

Dávný piastovský hrad – Opolí
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156 H8

Renesanční rezidence – Baranów Sandomierski

46

118 G4

Renesanční Zámek slezských Piastů – Brzeg

36

157 I8

Nejstarší ve světě naftový důl – Bóbrka

46

119 H4

Obří amfiteátr – Hora svaté Anny

36

158 I9

Hradební komplex s parkem – Krasiczyn

46

120 H4

Pohádkový zámek – Moszna

36

159 H9

Obrovské varhany – Leżajsk

46

121 H4

Monumentální kostel – Nysa

37

160 I8

Palác, hudba a povozy – Łańcut

47

122 H3

Polské Carcassonne – Paczków

37

161 I9

Město tří kultur – Přemyšl

47

123 H4

Památkové dřevěné kostely

162 I8

Největší skanzen – Sanok

47

		

– Dobrzeń, Bierdzany, Laskowice, Olesno

163 J9

Oblast s nejnižším počtem obyvatel v Evropě

124 G4

Stezka středověkých brzeských polychromií maleb

		

– Bieszczady a Nízké Beskydy

		

– Brzezina - Kruszyna
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A3

Hrad pomořanských knížat
Darłowo

Tento starý rybářský přístav byl kdysi členem svazu hanzovních
měst. Gotický hrad pomořanských knížat obklopený příkopem
s vysokou věží nad vstupní bránou a přestavěný v pozdějších
staletích je dnes sídlem regionálního muzea. Zachovala se
tady středověká urbanistická struktura města s náměstím,
šachovnicovým uspořádáním ulic a památkami, pocházejícími
hlavně z období panování pomořanských knížat. V centru se
nachází několik desítek památkových obytných staveb s domem
z 15. stol. Ve výletní čtvrti Darłówek je k vidění unikátní sklápěcí
most a maják.

Západopomořanské vojvodství

1
C1

Největší přístav Baltského moře
Štětín (Szczecin)

Turistické informační centrum, Darłowo, ul. Zamkowa 4
tel. +(48-94) 314 35 72, fax 314 23 51
www.darlowo.pl, cit@darlowo.pl

Město patří k významným námořním přístavům s cennými
památkami - hradem pomořanských knížat, gotickou katedrálou sv. apoštola Jakuba, měšt’anským domem Loitzů,
radnicí, Přístavní bránou, a Baštou sedmi pláštů. Hrad
pomořanských knížat dnes hostí kulturní instituce, pořádají
se zde koncerty pěveckých sborů, mezinárodní festivaly,
umělecké a historické výstavy. Štětín je střediskem jachtingu.
V hranicích města se nacházejí jezera a lesy, např. jezero
Dąbie či Bukový prales.
Turistické informační centrum, Szczecin, ul. Niepodległości 1
tel./fax +(48-91) 434 04 40, cit.szczecin@wp.pl
Hrad pomořanských knížat, Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel. +(48-91) 489 16 30, fax 434 02 86
www.zamek.szczecin.pl/turystyka, cikit@zamek.szczecin.pl

3
B1

Koncerty varhanní hudby
Kamień Pomorski

4
B2

Přímořské lázně
Kolobřeh (Kołobrzeg)

Město mnoha památek je malebně umístěno u Kamieńského
zálivu. K těm nejcennějším patří gotická katedrála z 12.-13.
stol. s pozoruhodnými varhanami (17. stol.) a pohyblivými
figurkami. Od poloviny června do konce srpna se zde konají
koncerty varhanní hudby v rámci každoročního Festivalu
varhanní a komorní hudby v katedrále. Město má lázeňskou
čtvrt se sanatorii, ve kterých se léčí nemoci pohybového
ústrojí, revmatické potíže a nemoci krevního oběhu
s použitím místní rašeliny a solanky.
Sdružení milovníků Kamieńského kraje
Kamień Pomorski, ul. Wolińska 9
tel. +(48-91) 382 1, fax 382 50 28
www.kamienpomorski.pl

Toto známé lázeňské město leží na pobřeží Baltu.Staré
Město bylo po válce obnoveno.Cennou památkou je
gotická katedrála ze 14. stol. Přímo u moře se nachází velká
lázeňská oblast se 30 sanatorii a nemocnicemi. Celoročně
se zde léčí onemocnění krevního oběhu, dýchací soustavy
a revmatismus pomocí šesti druhů léčivých vod a rašeliny.
Centrum propagace a turistických informací, Kołobrzeg, ul. Dworcowa 1
tel./fax +(48-94) 352 79 39, www.kolobrzeg.turystyka.pl
cpit@post.pl, turystyka@home.pl
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Hanzovní město
Stargard Szczeciński

6
B2

Město zničené během druhé světové války bylo obnoveno a
dnes je známé díky mnoha gotickým památkám.
Staré Město obklopují středověké hradby s baštami a třemi
branami, na náměstí stojí pozdně gotická radnice a barokní
domy. Nejcennější památkou je katedrála Nejsvětější Panny
Marie- královny světa z 13. stol., později přestavovaná.
Má charakter hanzovní městské katedrály – je to bazilika se
dvěma věžemi a s ochozem kolem chóru.
Sdružení přátel Stargardu
Stargard Szczeciński, tel./fax +(48-91) 578 54 66
http://free.ngo.pl/tps_stargard/, tps_stargard@free.ngo.pl

7
B1

Útesové pobřeží
Ostrov Wolin

Snoubenka moře
Trzęsacz a Gryfice

Tyto baltské lázně s pozůstatky gotického kostela na vysokém břehu, bývají nazývány „Snoubenka moře”.
Z cihlového kostela z 15. stol., vybudovaného původně ve
vzdálenosti 2 km od moře, dnes zůstal jen malý fragment
jižní zdi. Moře pronikalo do hloubky pevniny a v polovině 19.
stol. se vzdálenost kostela od břehu moře zmenšila na jeden
metr. Proto byl kostel uzavřen a kvůli nebezpečí zřícení zdí byl
barokní oltář přenesen do katedrály v Kamieni Pomorském.
Do Trzęsacze je také možné v letní sezóně dojet turistickou
úzkokolejkou vyjíždějící z Gryfic, kde sídlí Muzeum úzkokolejných drah.
Informační, propagační a rekreační centrum, Rewal, ul. Szkolna 1
tel./fax +(48-91) 386 26 27, www.rewal.pl, cipr@rewal.pl
Muzeum dráhy, Gryfice, ul. Błonie
tel. +(48-91) 384 55 96

8
B1

Ráj pro jachtaře
Štětínský záliv

Největší polský ostrov, na jehož nejkrásnější části byl zřízen
Wolinský národní park s charakteristickým strmým pásem
útesů, dosahujícím až 95 metrů, a se čtyřmi poledovcovými
jezery. Rostou tady chráněné rostliny: vstavač, máčka nebo
zimoles. Mezi druhů ptáků patří např. orel, jespák nebo labuť.
Byla vytvořena obora pro zubry, žijí tu hranostaje a vydry.
Na ostrově jsou četná lázeňská místa: Mezizdroje Międzyzdroje),
Wisełka, Międzywodzie. Město Wolin se v létě stává sídlem
folklórní akce – Festivalu Vikingů.
Wolinský národní park, Międzyzdroje, ul. Niepodległości 3a
tel. +(48-91) 328 07 37, 328 07 27, fax 328 03 57
www.wolinpn.pl, wolinskipn@wolinpn.pl

Záliv tvoří ústí Odry o rozloze 952 km2 spojené s Baltským
mořem a Kamieńským zálivem. Nacházejí se zde následující
přístavy: Trzebież, Wolin, Stepnica a Nowe Warpno. Tato oblast
nabízí příznivé podmínky pro jachting. Každoroční sportovněturistická akce‚ „Extrémní závod bílého orla“ spojuje pěší
putování stezkami Wolinského národního parku, cyklistický
závod, kajakový sjezd kanálů a poříčí Staré Świny a jezera Wicko
Wielkie s dalšími zajímavými atrakcemi jakými jsou potápění,
sjezdy na laně, plavba pontonem atd.
Turistické informační centrum, Szczecin, ul. Niepodległości 1
tel./fax +(48-91) 434 04 40, cit.szczecin@wp.pl
Sjezd bíleho orla, Świnoujście, Plac Słowiański 6/1, tel. +48 91 322 49 99,
+48 91 327 16 30, e-mail: cit@um.swinoujscie.p
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Město Solidarnośći
Gdaňsk

Nejcennější památky města jsou seskupeny v oblasti Královské cesty – jde o ulice Długa a Długi Targ, kde se nacházejí bohatě
zdobené domy a reprezentativní historické stavby. V gotické radnici města sídlí Historické muzeum města Gdaňska. Radnice je
známá svým carillonem – replikou hudebního nástroje z 13. století. Artušův dvůr je jedním z nejkrásnějších objektů tohoto typu v
severní Evropě. Symbolem Gdaňska je Neptunova fontána. U řeky Motławy stojí Żuraw – největší přístavní jeřáb ve středověké
Evropě. Do gotické baziliky Nejsvětější Panny Marie, největšího cihlového chrámu v Evropě s vyhlídkovou věž, se vejde 2 500
lidí. Za prohlídku stojí gotický chrám sv. Kateřiny a katedrála v Oliwě, proslulá varhanami z 18. století. V bývalých klášterních
budovách jsou dnes muzea. Pomník padlým dělníkům loděnic připomíná oběti dělnických stávek v prosinci 1970. Písečné pláže
u moře, plavby lodí, kulturní akce- mezinárodní festivaly varhanní hudby, jarmarky, průvody, pouliční divadla – jsou navíc dalšími
atrakcemi Gdaňska.

Pomořské vojvodství

Turistické informační centrum, Gdańsk, ul. Heveliusza 27, tel. +(48-58) 301 43 55, fax 301 66 37, www.gdansk.pl, itgdansk@op.pl

10
B4

Křižácký hrad a muzeum
Bytów

Na pahorku stojí gotický křižácký hrad, postavený v letech
1395-1407, jež byl později přestavován. Byl vybudován na
obdélníkové ploše a obklopen vysokou hradbou s nárožními
baštami. Sídlí tady muzeum se sbírkami mj. lidového výtvarnictví a zemědělského nářadí. Na hradě se konají rytířské
turnaje, festivaly kašubské kultury a koncerty komorní hudby.
Uvnitř je hotel a restaurace. Ve vesnici se nachází kostel sv.
Jiří z 16. stol. s lidovými malbami interiérů a železniční most
z 19. stol.

11
A5

Muzea na lodích a mořské akvárium
Gdyně (Gdynia)

Panoráma města je nejlépe
viditelná z Kamienné Góry.
Turistickým centrem města je
Park Kościuszki a Jižní molo,
u něhož stojí dvě lodě-muzea:
plachetnice Dar Pomorza
a válečná loď Błyskawica,
nejstarší torpédoborec na
světě. Je zde i Oceánografické muzeum a Mořské
akvárium se stovkami živých
pokladů mořské fauny a flóry.
Turisté zde najdou vynikající
podmínky pro vodní sporty,
mezinárodní plachetní regaty
Gdynia Sailing Days a Cutty
Sark Tall Ships Race. Koná se
zde mnoho kulturních akcí.

Městské turistické informační centrum
Gdynia, ul. 10 Lutego 24
tel./fax. +48 58 622 37 66
e-mail: gcit@gdynia.pl lub it@gdynia.pl
www.gdyniaturystyczna.pl

Bytówské turistické informační centrum, Bytów, ul. Zamkowa 2
tel./fax +(48-59) 822 55 97,
www.bytow.umig.gov.pl, boit@pf.pl
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Historické akce
Gniew

Nad městem se tyčí křižácký hrad, vystavěný v 13. stol.
na půdorysu čtyřúhelníka, přestavovaný v 16. a 17. stol.
Částečně byl obnovený po požáru v roce 1922. Nachází se
v něm muzeum. Stavba je obklopena částečně zachovaným
opevněním. V podhradí se nachází “Pałac Maryszeńki”
(nyní hotel) z 2. poloviny 17. stol., jež byl později přestavěn.
Na hradě se konají četné akce a rekonstrukce bitev, historická
představení, koncerty dávné hudby a rytířské turnaje.
Hrad, Gniew, ul. Zamkowa 3
tel. +(48-58) 535 25 37, fax 535 21 62
www.zamek-gniew.pl, zamek@zamek-gniew.pl

13
C5

Areál hradu a katedrály
Kwidzyn

Obrovský komplex gotických cihlových staveb tvoří hrad a
přilehlá trojlodní katedrála. Gotický hrad byl vystavěn v letech
1320 - 1347 na půdorysu čtyřúhelníku, a poté částečně
poničen v 18. stol. Nyní zde sídlí muzeum se zajímavými
sbírkami, mj. expozicí nástrojů pro tresty a mučení z 16.18. stol. V gotické katedrále z 14. stol. jsou pozoruhodné
gotické hvězdicové klenby v hlavní lodi a gotická polychromie ze 14.- 15. stol.
Muzeum v Kwidzyně, oddělení zámeckého muzea v Malborku
Kwidzyn, ul. Katedralna 1, tel. +(48-55) 646 37 97, fax 646 37 81
www.zamek.malbork.pl, kwidzyn@zamek.malbork.pl

14
B5

Největší středověký hrad Evropy
Malbork

15
B4

Archeologická rezervace
Kamienne Kręgi
Odry u Czerska

Cihlový hrad je bývalým sídlem velmistra křižáckého řádu a
největší středověkou stavbou toho druhu v Evropě. Objekt je
zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.
Hrad je obklopen pásy opevnění s baštami a branami.
Palác velmistra je špičkovým příkladem pozdní dvorské
gotiky. Reprezentativní letní refektář patří k nejkrásnějším
hradním interiérům. Na hradě v současnosti sídlí muzeum
a místním atrakcím pod širým nebem vévodí ty jež kombiují
zapojení světla a zvuku.
Hradní muzeum v Malborku
Malbork, ul. Starościńska 1
tel. +(48-55) 647 08 00, fax 647 08 03
www.zamek.malbork.pl, sekretariat@zamek.malbork.pl

Odry jsou vesnicí v Tucholských pralesech u Czerska,
poblíž které se nachází rezervace „Kamienne Kręgi” - jedna
z nejcennějších archeologických památek v Polsku. Zdejší
pohřebiště z 1. stol. vzniklo díky římským vlivům. Jsou zde
kurhany a kamenné kruhy (některé mají v průměru 30 m)
a tzv. ploché hroby. Je to památka po stěhování Gótů ze
Skandinávie k Černému moři v prvních staletích našeho
letopočtu. Podobné pohřebiště se nachází v Węsiorech,
několik desítek kilometrů na sever.
Zofia Breske, Odry
ul. Ks. Zawadzińskiego 10
tel. +(48-52) 398 61 30
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Lázně s nejdelším dřevěným molem
Sopoty (Sopot)

Většina staveb ve městě, jež je zároveň atraktivním
rekreačním střediskem, nadmořským letoviskem a lázněmi,
byla postavena ve stylu secese nebo eklektizmu v 19. a 20 stol.
Hlavní městskou promenádou je ulice Monte Cassino, kterou
procházejí davy turistů, směřujících na dřevěné vycházkové
molo- jedno z nejdelších v Evropě- a na písečnou pláž.
Hned u moře je památka výletní zástavby – Severní lázně z r.
1907. Zde se koná mnoho atraktivních sportovních a kulturnězábavních akcí s mezinárodním festivalem písní.

16
B5

Bývalá cisterciácká katedrála s
Gutenbergovou biblí

Turistické a lázeňské informace, Sopot, ul. Dworcowa 4
tel. +(48-58) 550 37 83, fax 555 12 27
www.sopot.pl, cit@sopot.pl

Pelplin

Nejcennější památkou města je obrovská gotická katedrála, jedna z nejkrásnějších bývalých cisterciáckých
bazilik v Polsku s úžasným - gotickým, renesančním a
barokním - vybavením interiéru. Pozdně renesanční hlavní
oltář je největším oltářem tohoto druhu v Polsku a jedním z největších v Evropě. V klášterních budovách turisté
obdivují gotické fresky z 15. stol. V Diecézním muzeu
jsou shromážděny bohaté sbírky sakrálního umění - mezi
nejcennější exponáty patří bible z r. 1453, kterou vytiskl
Gutenberg a dvě gotické sochy skříňových Madon.

Pomořské vojvodství

Městské a obecní středisko kultury, sportu a rekreace
Pelplin, Pl. Grunwaldzki 4, tel. +(48-58) 536 12 61, 536 14 64
www.pelplin.pl, promocja@pelplin.pl

18
A3

Gotický hrad a muzeum
Słupsk

Ve městě se nachází mnoho památek, mj. gotický hrad
pomořanských knížat ležící u řeky přestavěný v renesančním
slohu. Nyní zde sídlí Muzeum středního Pomořanska se
zajímavými sbírkami, mj. cínovými sarkofágy pomořanských
knížat a také největší sbírkou děl Stanisława Ignáce Witkiewicze v Polsku. Vedle hradu je gotická Mlýnská brána, která
vznikla kolem r. 1400 a jeden s nejstarších mlýnů v Polsku
z r. 1320 (etnografické oddělení muzea). Zachovaný také
zůstal fragment opevnění z 15. stol.
Turistické informační centrum, Słupsk, ul. Sienkiewicza 19
tel./fax +(48-59) 842 43 26, tel. 842 07 91
www.slupsk.pl, it.slupsk@mars.slupsk.pl

19
B4

Unikátní kašubský folklor
Kašuby

Tato krásná oblast láká turisty na četné lesy a jezera ležící
uprostřed morénových návrší. Její nejhezčí částí je Kašubské
pojezeří s jezery, jež skýtají možnost plachtění, a řekami pro
plavbu na kajacích. Kašuby jsou proslulé lidovým uměním,
především rukodělnou uměleckou výrobou. S kašubským
uměním je možné se seznámit v Kašubském etnografickém
parku ve Wdzydzech Kiszewských. Konají se tam mnohé
folklorní akce, trhy a ukázky lidového umění. V Chmielně
můžete vidět a zakoupit lidové výrobky, hlavně keramiku.
Muzeum – Kašubský etnografický park
Wdzydze Kiszewskie, tel./fax +(48-58) 686 11 30, 686 12 88
www.muzeum-wdzydze.gda.pl
muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl

MD HITY CZESKIE LAST w domu.indd 10

12.05.2014 09:38

11
21
B5

Nejníže v Polsku
Viselská kosa a Żuławy Wiślane

V krajině kosy převažují duny porostlé lesy a široké písečné
pláže. V rezervaci „Kąty Rybackie” je největší hnízdiště
kormoránů v Evropě. Turistickým centrem oblasti je Krynica
Morska. Odsud jsou organizovány výlety na lodích bílé flotily.
Żuławy Wiślane jsou nížinným územím u ústí Visly. Pro turisty
stará zpřístupněny trasy po průplavech a jejich atraktivitu
zvyšují stará hydrotechnická zařízení - sklápěcí mosty,
propustě, hráze a čerpací stanice.

20
A4

Pohyblivé duny
Słowińský národní park

Park je zapsán na Seznam světových rezervací biosféry
UNESCO. Největší atrakci představují pohyblivé duny, které
vznikly po vykácení lesů. Více než polovinu parku zauajímá
voda – jezera Łebsko a Gardno. Fauna a flóra je charakteristická pro přímořská území. K vyhlídkovým místům patří:
maják na duně Czołpino a věž na hoře Rowokół. Ve vesnici
Kluki se nachází skanzen – Muzeum słowińské vesnice.
Jsou zde organizovány folklorní akce – prezentace prací,
řemesel a technik, charakteristických pro místní obyvatele.

Městský úřad
Krynica Morska, ul. Górników 15
tel. +(48-55) 247 65 27, tel./fax 247 65 66
www.krynicamorska.pl, um@krynicamorska.pl

Słowiński národní park, Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 1
tel./fax +(48-59) 811 72 04, 811 73 39, 811 73 68, 811 75 09
www.mos.gov.pl/kzpn/pl/slow_pl.htm, spn_park@sl.onet.pl

22
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Kostkovaná krajina
Swołowo a Kluki

Tento název označuje území středního Pomořanska mezi
Łebou a Darłowem, kde v krajině převládá hrázděná architektura. Dochovalo se 2500 památkových staveb, postavených
v 16.- 20. stol. Hlavním střediskem „kostkované krajiny”
je vesnice Swołowo, považovaná za památku světového
kulturního dědictví. K dalším vesnicím s hrázděnou zástavbou
patří Zalesie, Duninów a Objazda. „Kostkované” stavby jsou
k vidění také ve skanzenu ve vesnici Kluki.
Turistické informační centrum
Słupsk, ul. Sienkiewicza 19
tel./fax +(48-59) 842 43 26, tel. 842 07 91
www.slupsk.pl, it.slupsk@mars.slupsk.pl

23
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Koupaliště
na Helské kose
Přímořský krajinný park

Přímořský krajinný park zahrnuje Helskou kosu a pobřežní pásmo u Puckého zálivu – turisticky atraktivní oblasti.
Nejčastěji navštěvovaná koupaliště
nabízí Władysławowo, Chałupy,
Kuźnica, Jastarnia, Jurata a Hel. Puck
je jediným místem v Polsku, do něhož
připlouvají poutníci na poutní místa. Na
mysu Rozewie v oblasti Władysławowa
se nachází maják, zpřístupněný pro
návštěvníky (Muzeum záchranné
služby).
Nadmořský krajinný park, Władysławowo,
ul. Morska 6, tel. +(48-58) 674 06 85
fax 674 03 11, www.wladyslawowo.com.pl,
nadmorpk@friko4.onet.pl
Turistické informační centrum,
Władysławowo, ul. gen. Hallera 19
tel. +(48-58) 674 54 00, fax 674 07 63
biuropromocji@infoserve.pl
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Hlavní město krajiny tisíce jezer
Olštýn (Olsztyn)

Památkové město malebně položené na návrších u Łyny
hostí ve svých hranicích 11 jezer. 21% jeho povrchu tvoří
lesy. Gotický hrad varmijské kapituly, ve kterém bydlel
Mikuláš Koperník, je nyní sídlem Muzea Warmii i Mazur
s mnoha pobočkami. V bývalé astronomově komnatě je
biografická výstava. V gotické katedrále sv. Jakuba se konají
letní koncerty varhanní hudby. Mezi další atrakce Olsztyna
patří: planetárium a astronomická observatoř.

Varmijsko-mazurské vojvodství

Turistické informační centrum, Olsztyn, ul. Staromiejska 1,
tél./fax +(48-89) 535 35 65, www.warmia.mazury.pl, wcit@warmia.mazury.pl
Planetárium a astronomická pozorovatelna, Olsztyn, al. Piłsudskiego 38
tel. +(48-89) 533 49 51, tel./fax 533 49 84
www.planetarium.olsztyn.pl, opioa@planetarium.olsztyn.pl
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Koperníkovo muzeum
a Katedrální návrší
Frombork

Tady mnoho let bydlel, pracoval a zemřel Mikuláš Koperník.
Soubor zástavby Katedrálního návrší, bývalé středověké pevnosti, patří k památkám nejvyšší třídy. Nejstaršími stavbami
jsou gotická katedrála, obklopená obrannými zdmi,
a biskupský palác z 14. stol. Z kopce je hezký výhled na
Záliv a Viselskou kosu. Město je střediskem vodních sportů
a jachtingu. Každoroční Mezinárodní festival varhanní hudby
se koná v srpnu.
Muzeum Mikuláše Koperníka
Frombork, ul. Katedralna 12
tel./fax +(48-55) 243 72 18
www.frombork.art.pl, frombork@softel.elblag.pl
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Rekonstrukce největší
středověké bitvy
Grunwald

Grunwald je místem, kde se 15. července 1410 konala bitva
mezi polsko-litevskou a křižáckou armádou. Muzeum a
grunwaldská pole (monumentální žulový pomník vítězství,
ruiny kaple, kopec Jagiełły) můžete navštívit s průvodcem.
Na polích Grunwaldu se koná o víkendu jež je časově
nejbližší výročí impozantní rekonstrukce bitvy a také četné
vojenské a skautské slavnosti, ukázky rytířských zápasů,
slavnosti a koncerty.
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„Vlčí opevnění” - Hitlerovo sídlo
Gierłoż

Muzeum grunwaldské bitvy
Stębark 1, tel. +(48-89) 647 22 27
www.muzeum.olsztyn.pl

Hitlerovo sídlo v Gierłoży, tzv. Vlčí doupě je jedním z
nejvíce ponurých míst v Polsku, a přesto přitahuje turisty
legendou a pochmurnou atmosférou. V komplexu bylo
vystavěno 80 budov, z toho 50 bunkrů. Hlavní stan měl
vlastní elektrárnu, nádraží, letiště, v centrálním pásmu byla
sídla nejdůležitějších potentátů, kasino, kino. Všechno bylo
zamaskováno, obklopeno záseky a minovými poli. V r. 1945
ustupující Němci vyhodili pevnost do vzduchu, zůstaly jen
trosky, zpřístupněné dnes pro návštěvníky.

Vlčí doupě, Gierłoż, tel./fax +(48-89) 752 44 29
www.wolfsschanze.home.pl, kontakt@wolfwolfsschanze.home.pl
Turistické informační centrum, Kętrzyn, pl. Piłsudskiego 1
tel./fax +(48-89) 751 47 65, www.ketrzyn.com.pl
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Palácový komplex a hřebčinec
Kadyny

V rekreačním středisku u Viselského zálivu se nachází
turisticky atraktivní impozantní palácový komplex z 17. stol.,
rozšířený v 18. stol. Jedním z jeho majitelů byl císař Vilém
II. Nyní je zde elegantní hotel, v bývalých hospodářských
staveních dvora státní hřebčinec. Můžete si zde zaplatit
lekce jízdy na koni, projet se bryčkou po lesnatých návrších
i hlubokých úžlabinách.
Hotel Kadyny Country Club, Kadyny
tel. +(48-55) 231 61 20, fax 231 62 00
www.kadyny.com.pl, kadyny@kadyny.com.pl
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Monumentální středověký hrad
Lidzbark Warmiński

Město bylo sídlem varmijských biskupů a hlavním městem regionu. Nejcennější památkou je biskupský hrad, který se skládá
ze dvou částí. Tou první je předhradí, jehož křídlo tvoří barokní
palác. Přes most nad příkopem se vchází do vlastního, dobře
zachovaného gotického hradu z 14. stol.
V zámecké kapli můžete obdivovat rokokovou výzdobu. Hrad je
sídlem Varmijského muzea s bohatou sbírkou sakrálního umění.
Pozornost si zaslouží i letní biskupský palác na kopci, obklopený
parkem. Na hradě pobýval v letech 1503 - 1510 Koperník.
Varmijské muzeum, Lidzbark Warmiňski, pl. Zamkowy 6
tel. +(48-89) 767 21 11, lidzbark.muzeum.olsztyn.pl/
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Křižácký hrad
Nidzica

Město proslavil hrad postavený křižáky v 14. stol., s obdélníkovým nádvořím. V západním křídle si zaslouží zvláštní
pozornost ozdobne štíty a v zámecké kapli i refektáři
fragmenty gotické nástěnné malby z 15. stol. Na hradě je
dnes muzeum a hotel. Poblíž hradu se zachovaly fragmenty
městského opevnění a dvou bašt.
Turistická kancelář, Nidzica
ul. Zamkowa 2, tel. +(48-89) 625 57 59, fax 625 51 93
www.ukomtura.pl/
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Skanzen muzeum
Olsztynek

Od roku 1938 zde sídlí Muzeum lidového stavitelství, jeden z
největších skanzenů v Polsku. Na začátku byly kopie dřevěných
staveb, přivezené z Královce, nyní stojí v malebném etnografickém parku několik desítek originálních a zrekonstruovaných
staveb z Varmijska, Mazovska a pruské Litvy. Mezi neobvyklé
a pozoruhodné stavby patří dřevěné roubené chalupy, obilnice,
větrné mlýny, hospodářské budovy, hospoda, kostelíček – to
všechno s vybavením a se zvířaty. Celek připomíná život na
vesnici.
Skanzen lidového stavebnictví, Olsztynek
ul. Sportowa 21, tel./fax +(48-89) 519 21 64
www.olsztynek.com.pl
mblolsztynek@olsztyn.ken.pl
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Nejhezčí baroko v Polsku
Svatá Lipka

Tento klášterní jezuitský komplex je považován za
nejkrásnější barokní památku v Polsku. Do prostoru mariánské svatyně se vchází přes barokní bránu z 18. stol. Trojlodní
interiér baziliky ohromuje přepychem. Největší atrakcí jsou
barokní varhany z r. 1721. Během hry se pohybují sošky
Matky Boží, anděla Gabriela a putti se zvonečky. Anděl na
prostřední věži hraje na mandolínu a cherubíni se točí kolem
vlastní osy.
Farnost Nejsvětější Panny Marie
Święta Lipka 29, tel. +(48-89) 755 14 68, tel./fax 755 14 60
swlipka@jezuici.pl, www.jezuici.pl/swlipka

Varmijsko-mazurské vojvodství
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Biskupský palác
Reszel

V úzkých uličkách tohoto kouzelného městečka se
zachovalým památkovým charakterem stojí eklektické domy, na náměstí radnice z 19. století a na řece
gotické mosty. Největší atrakcí města představuje
dvoukřídlový biskupský palác z 14.- 16. stol. –
masivní, cihlová stavba s kulatou baštou, štíhlou
neogotickou věžičkou a mohutnou čtyřbokou bránou,
vedoucí na dlážděné nádvoří. Na hradě je možno
navštívit galerii současného umění.
Biskupský zámek
Reszel, ul. Podzamcze 3
tel. +(48-89) 755 07 59, 755 02 16
www.reszel.ug.gov.pl, promoc@reszel.ug.gov.pl
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Nejhezčí kajaková trasa
Řeka Krutynia

Putování po této řece patří k nejhezčím kajakovým trasám v
Polsku. Výchozí bod trasy o délce 91 km je v Sorkwitech,
zakončením je ústí řeky Krutynia do jezera Beldany. Pluje se
přes 17 jezer a proudy Piského pralesa. Turisté se po cestě
dotknou téměř panenské přírody, mohou obdivovat svět
podvodní fauny a flóry a uvidět zblízka největšího ptáka
Evropy – labuť němou.
Na trase jsou četné přírodní rezervace.
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Lodí po zemi
Elbląský kanál

Kanál postavený v 19. stol. je dnes památkou hydrografického umění a opravdovou turistickou atrakcí. Z technického
hlediska je nejzajímavější plavební tratí a to nejen v Polsku.
Má jediné fungující kanálové technické zařízení na světě
- svážné dráhy, propustě, jezy, bezpečnostní vrata. Pro
překonání velkého rozdílu úrovně vody bylo vybudováno pět
svážných drah; lodě je překonávají na speciálních vagonech,
pohybujících se po kolejnicích. Délka kanálu z Ostródy do
Elblągu činí 80 km, plavba trvá 11 hodin. Trasu je možné
ukončit v Maldytech a zkrátit ji tak o polovinu.

Sdružení přepravců lodí
po řece Krutynia „Perkun“
Krutyń 4, tel./fax +(48-89) 742 14 30
www.krutynia.com.pl, perkun@krutynia.com.pl

Ostródsko-Elblągská plavba
Ostróda, ul. Mickiewicza 9a, tel./fax +(48-89) 646 38 71
Elbląg, ul. Panieńska 14, tel./fax +(48-55) 232 43 07
www.um.ostroda.pl, inf@zegluga.com.pl
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S větrem v plachtách
Velká Mazurská jezera

Jedná se o komplex největších jezer v Polsku. Jezera
ponořená do krásné krajiny mají rozmanitý břeh a jsou rájem
pro jachtaře a rybáře. Spojená řekami, kanály a propustěmi
tvoří trasy vnitrozemské plavby a vodní turistiky. Zvláště
atraktivní jsou jachtařské trasy. Na jezerech žijí mnohé druhy
ptáků. Přírodní rezervace na jezeru Luknajno byla zapsána
do Seznamu rezervací biosféry UNESCO. Je uzavřena pro
turisty, avšak ptáky lze pozorovat z nedalekých věží.
Mazurská plavba, Giżycko
al. Wojska Polskiego 8, tel. +(48-87) 428 53 32
fax 428 30 50, www.zeglugamazurska.com.pl
sekretariat@zeglugamazurska.com.pl
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Klášter starověrců
Wojnowo
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Nejvyšší viadukty
Stańczyki

Nejvyšší viadukty v Polsku v obci Stańczyki představují
pozůstatky bývalé železniční trati. Arkádové viadukty o výšce 36
m a délce 150 m s pilíři a zábradlím jsou podobné starověkým
akvaduktům. Pilíře byly postaveny z dřevěných trámů, zakotvených do betonu. Viadukty vznikly v r. 1926. V okolí jsou dobré
podmínky pro vodní a pěší turistiku, jízdu na kole a lyžování.
Městský úřad
Gołdap, pl. Zwycięstwa 14
tel. +(48-87) 615 00 68, fax 615 08 00
www.goldap.pl, sekretariat@goldap.pl
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Polské Lourdes
Gietrzwałd

V této vesnici se nachází Mariánská svatyně, které se říká
polské Lourdes a kterou navštěvují mnozí poutníci. Svatyně z
15. stol., přestavěná v 19. stol. v neogotickém slohu, proslula
zázračným obrazem Matky Boží s děťátkem z 16. stol.
V Gietrzwałdě je možné ochutnat speciality regionální
kuchyně, podávané v originální „Varmijské hospodě”.
Mariánské sanktuárium
Gietrzwałd
tel. +(48-89) 512 31 02, fax 512 34 06
sanktuariummaryjne.pl/; biuro@sanktuariummaryjne.p

Vesnice s klášterním komplexem starověrců, postaveným
v polovině 19. stol, se nachází na okraji Piského pralesa.
Zástavbu obklopuje zed’ s neokázalou branou, kolem
nádvoří jsou klášterní a hospodářské stavby, za nimi na
poloostrově na jezeře nevelký pravoslavný hřbitov se starými
stromy a památkovými kříži. Ve vesnici se zachoval dřevěný
pravoslavný kostel, svatyně starověrců (molenna) se zajímavým ikonostasem, a několik zachovalých chalup.
Klášter Péče Matky Boží
Wojnowo 24, tel. +(48-87) 425 70 81
www.orthodox.pl
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Památková vodní cesta
Augustów

Cennou památkou vodního stavitelství je dílo technického
umění, Augustowský kanál z 19. stol., jehož délka
v hranicích Polska činí 80 km. Plavbu umožňuje 18 kamenných propustí. Kanál spojuje všechna větší augustovská
jezera, tvoří atraktivní vodní cestu mj. přes pěkné lesy
Augustowského pralesa – kajaková turistika, turistické
plavby loděmi. Objekt se uchází o zapsání na Seznam
světového dědictví UNESCO. Najdete zde výborné lokality
pro vodní aktivní turistiku (výtah pro vodní lyžaře).
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Východní atmosféra

Turistické informační centrum, Augustów, Rynek Zygmunta Augusta 44
tel./fax +(48-87) 643 28 83
www.um.augustow.pl, cit@augustownet.com.pl

Białystok

Historické centrum města tvoří náměstí z 18. stol. s bývalou
barokní radnicí (muzeum). Poblíž se nacházejí kostely:
renesančně–barokní a neogotický a také klasicistní
pravoslavný kostel s drahocennými ikonami. Nejznamenitější
památkou Białystoku je pozdě barokní soubor paláce
s parkem, obnovený po II. světové válce; nyní zde sídlí
Lékařská akademie. Park založený v 18. stol. je částečně ve
francouzském stylu, částečně v anglickém.
Turistické informační centrum, Białystok, ul. Malmeda 6,
tel./fax 085 732 68 31
www.podlaskieit.pl/
podlaskieit@podlaskieit.pl

Podlaské vojvodství
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Sakrální objekty třech vyznání
Tykocin, Grabarka, Bohoniki, Kruszyniany

V Tykocině se nachází památka kultury polských Židů –
synagoga z 17. stol., kde dnes sídlí židovské muzeum.
V Grabarce na Svaté Hoře turisté obdivují pravoslavný
kostel - je to nejdůležitější pravoslavná svatyně v Polsku.
Velký dojem vyvolávají tisíce dřevěných křížů mezi borovicemi na kopci, přinesených pravoslavnými poutníky, kteří
sem každý rok přicházejí. V Hajnówce je postaven originální
moderní pravoslavný kostel. V Bohonikach a Kruszynianech,
založených tatarskými kolonisty v 17. stol., jsou dřevěné
mešity, fungující dodnes, a muslimské hřbitovy.
Turistické informační centrum
Białystok, ul. ul. Malmeda 6,
tel./fax 085 732 68 31
www.podlaskieit.pl/, podlaskieit@podlaskieit.pl
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Bývalý kamedulský klášter a
jezero Wigry
Národní park Wigry

Nejcennějším chráněným přírodním prvkem parku jsou
vodní plochy: několik desítek jezer spojených sítí řek.
Největší jezero se jmenuje Wigry (hloubka 73 m, pokud
jde o velikost páté jezero v Polsku), jímž protéká Czarna
Hańcza. Spolu s Augustowským kanálem tato řeka tvoří
jednu z nejatraktivnějších kajakových tras v Polsku. Park je
domovem bobrů. Na poloostrově jezera Wigry se nachází
bývalý kamedulský klášter z přelomu 17. a 18. stol., kostel
a poustevny pro řeholníky, nyní dům tvůrčí práce.
Wigerský národní park, Krzywe 82, tel./fax+(48-87) 566 63 22
www.wigry.win.pl, wigry_pn@su.onet.pl
Dům výtvarného umění, Wigry, tel.+(48-87) 563 70 00
fax 563 70 18, www.wigry.org, sekretariat@wigry.org
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Narwiańský národní park

Polské „foto safari”
Biebrzański národní park

Největší národní park v Polsku zahrnuje největší močálovitou
oblast ve střední Evropě, částečně v původním stavu.
Ve fauně parku je nejbohatší svět ptáků, hlavně vodních a
bahenních, mezi nimiž jsou opravdu vzácné druhy. Zde se
nachází největší útočiště losů v Polsku. Fantastické sjezdy
kajaky nebo prámy s průvodcem dovolují pozorovat flóru
a faunu. V údolí Biebrzy stojí za podívanou, zpřístupněná
návštěvníkům, pevnost Osowiec z konce 19. stol.
Biebrzaňský národní park
Osowiec-Twierdza 8
tel./fax +(48-86 )272 06 20, 272 08 18
www.biebrza.org.pl, biebrza@biebrza.org.pl
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Polská „Amazonie”'

Je to park, který chrání panenskou přírodu části údolí
horní Narwy, přerušovaného říčními korytami i záplavovými
územími, které se říká polská Amazonie kvůli bohaté vodní
a lučnímu rostlinstvu. Největší přírodní hodnotou parku je
ornitofauna, hlavně druhy vodních a bahenních ptáků. Řeka
Narew je vhodná také pro kajakáře. Zde jsou organizovány
kajakové sjezdy horním tokem řeky s různými atrakcemi
během cesty, autobusové výlety nebo výlety na kole
okruhem Narwiańského národního parku.
Narwiańský národní park
Kurowo 10
tel./fax +(48-85) 718 14 17
www.npn.pl, npn@npn.pl

V kraji Jadvigů
Suwalský krajinný park

Kouzelný kraj se členitým reliéfem, zformovaným v době
baltského zalednění. Četná jezera se vzácnými druhy ryb,
krásné lesy, louky, morénové pahrbky a shluky balvanů.
Nachází se zde nejhlubší polské jezero Hańcza (108,5 m
hluboké). Zamkowa Góra (Zámecká hora) - zde stával hrad
dávných Jadvigů, centrum prusko-litevského kmene. V obci
Wodziłki lze vidět starobylý kostelík pravoslavných křesťanů
starého obřadu, kteří sem připutovali v 18. století.
Suwalský krajinný park
Malesowizna -Turtul
Tel. +48 87 569 18 01
www.spk.org.pl, zarzad@spk.org.pl
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Země zubra
Bělověžský prales

Nejcennější panenská část pralesa byla zahrnuta do
Bělověžského národního parku, zapsaného na Seznam
světových rezervací biosféry UNESCO. Přísně chráněná
rezervace zahrnuje nejpůvodnější les v Evropě (prohlídka je
možná pouze s průvodcem). Park je proslulý chovem zubra.
V ukázkové rezervaci kromě zubra je možné uvidět také další
zvířata, např. polské koníky tarpan. Turistickou atrakcí jsou
výlety úzkokolejkou.

Bělověžský národní park
Białowieża, Park Pałacowy 11
tel./fax +(48-85) 681 29 01, tel. 681 23 06
www.bpn.com.pl, infobpn@bpn.com.pl
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Svátek vinobraní
Zelená Hora (Zielona Góra)

49
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Impozantní ochranný systém
Meziříční opevněná oblast

Jde o komplex vojenských fortifikací, postavených na
rozkaz Hitlera v letech 1934-38. Bunkry s ocelovými kopulemi
jsou spojeny podzemními chodbami, považovanými za nejdelší
ochranný systém na světě. Nyní tvoří systém podzemních
tunelů turistickou cestu. Prohlídka trasy je možná pouze s
průvodcem. Podzemní mikroklima způsobilo, že je tu jedno z
největších hnízdišť netopýrů v Evropě. Ve vytvořené rezervaci
„Netopýrek” přezimuje každoročně 30 000 netopýrů.
Turistická kancelář
MIĘDZYRZECZ, PNIEWO 1
tel. +48 95 741 99 99, kom. +48 509 868 965,
email: biuro@bunkry.pl

Město leží na historické cestě z Vratislavi do Štětína. Na
Starém náměstí se nachází radnice, původně gotická, jejíž
dnešní stav odpovídá přestavbám v 17. a 19. stol. Dále
doporučujeme navštívit gotický kostel sv. Jadvigy, obnovený
v klasicistním slohu s barokními varhanyn a renesančními
a barokními náhrobky. Bývalá evangelická modlitebna z
18. stol. se zděnou věží plní dnes funkci kostela Matky
Boží Čenstochovské. V září se zde koná svátek vinobraní.
V blízké Ochli stojí za podívanou skanzen s objekty lidové
architektury.
Zelenohorské centrum informace a propagace turistiky
Zielona Góra, ul. Kupiecka 15
tel./fax +(48-68) 323 22 22
www.zielona-gora.pl, turystyka@zielona-gora.pl

Lubušské vojvodství
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Cisterciácké opatství
Gościkowo-Paradyż

Gotický komplex cisterciáckého opatství ze 14. stol. byl
postaven v 18. stol. ve slohu pozdního baroka a nyní zde
sídlí Vyšší duchovní seminář. Pozornost upoutá především
bohaté barokní a klasicistní vybavení interiérů. Za povšimnutí
stojí dva rajské dvory, oltáře z r. 1739 a gotické fresky z 15.
stol.
Vyšší duchovní seminář, Gościkowo-Paradyż 3
tel. +(48-68) 381 10 21
seminarium@zgora-gorzow.opoka.org.pl
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Hrad Johanitů
Łagów Lubuski

Malebně položená rekreační
obec leží mezi dvěma jezery
Łagowského pojezeří. Ve
středověku šlo o polský
obranný hrad, v letech
1347-1810 sídlo johanitů
kteří zde postavili v polovině
14. stol. hrad, přestavovaný
v 17. a 19. stol. V přízemí
se nachází sál s gotickou
klenbou, založenou na jediném sloupu. Ze středověké
věže je nádherný pohled do
okolí. V amfiteátru u jezera se
koná každoročně přehlídka
polských filmů – Lubušské
filmové léto.

Łagowský krajinný park
Łagów, ul. Zawisze 1
66-213 Skąpe
tel./fax: 068 381 21 99
www.lpk.ovh.org
www.zpkwl.gorzow.pl
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Zoo-safari
Świerkocin

Jedná se o jediné soukromé ZOO Safari, které je možné
navštívit jen autem nebo autobusem.
Je rozděleno do třech sekcí: Afrika – zebry, pštrosi, antilopy
gnu a eland, Indie: antilopy garna i nilgau a také jeleni axis,
Mongolsko: koně Przewalského, yaci a velbloudi.
ZOO – Safari, Świerkocin
tel. +(48-95) 751 19 29, fax 751 18 77
www.zoo-safari.com.pl, poczta@zoo-safari.com.pl
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Evropský krajinný park
Park Mużakowski

Park o rozloze několika set hektarů se rozkládá
po obou stranách hraniční řeky Nysa Łużycka. Jeho větší
část se nachází na polské straně, zbývající část na straně
německé. Je to příklad evropského krajinného parku z 19.
století v anglickém stylu. Četné parkové budovy skvěle
zapadají do krajiny. Park může sloužit jako ukázka propojení
přírody se zahradním uměním. Je vzácný tím, že využívá
přírodního terénu. Roku 2004 byl zapsán na Seznam
světového dědictví UNESCO.

Informační centrum
ul. Wybrzeżna 25, Łęknica tel. +(48 68) 362 41 82
www.nid.pl, robidz.leknica@kobidz.pl
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Barokní palác
Żagań

Město leží na řece Bóbr. K nejcennějším památkam patří:
barokní palác Albrechta Valdštejna ze 17. stol., prostorný
park kolem, považovaný za nejhezčí ve Slezsku, a bývalý
augustiánský komplex s kostelem se zachovanými gotickými
elementy a barokním vybavením, barokní klášter s kaplí
sv. Anny a nádhernou knihovnou s výzdobou z 13. stol.,
klášterní sýpkou a konviktem (nyní hotel).
Městský úřad, Żagań, pl. Słowiański 17
tel. +(48-68) 377 10 30, fax 377 24 88
www.um.zagan.pl, info@um.zagan.pl
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Ornitologická rezervace
Národní park ústí Warty

Národní park, umístěný na dolním toku řeky blízko jejího ústí
do Odry, je jedním z nejdůležitějších hnízdišť vodních a bahenních ptáků v Polsku. Ornitologové zde sledují 254 druhů
ptáků, z toho 174 druhů se zde líhne. Během podzimních
přeletů se v parku zdržuje 200 tisíc arktických hus.

Národní park ústí Warty, Chyrzyno 1
tel. +(48-95) 752 40 26, fax 752 41 53
www.pnujsciewarty.gov.pl
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
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Kolébka polské státnosti
Poznaň (Poznań)

Turistickým centrem města je Stary Rynek s cennými památkami a četnými muzei. V renesanční radnici s krásnými lodžiemi
se nachází Historické muzeum města, poblíž Muzeum hudebních nástrojů. Nedaleko náměstí se nachází fara – jedna z
nejcennějších barokních svatyň v Polsku, s bohatou výzdobou interiérů. Konají se zde koncerty varhanní hudby. Na návrší v
bývalém královském zámku sídlí Muzeum užitého umění - na svahu návrší byl postaven barokní kostel františkánů. Na Ostrowě
Tumském přijal v r. 966 křest první polský panovník Měško I. V podzemní části gotické katedrály je možnost prohlédnout
pozůstatky chrámu z 10.-11. stol. a hrobek prvních Piastovců. Poznaň je městem mezinárodních veletrhů, kde je bohatý kulturní
život: známá opera, Polské divadlo teatr tance, další divadla, kabarety, mužské a chlapecké sbory, koní se zde houslová soutěž
Henryka Wieniawského nebo divadelní festival „Malta”. Turisté mohou ke sportu využít mnohá rekreační střediska u jezer (Malta,
Strzeszynek, Kiekrz), dráhu pro regaty a celoroční centrum lyžování na Maltě.

Velkopolské vojvodství

Turistické informační centrum, Poznań, Stary Rynek 59/60
tel. +(48-61) 852 61 56, fax 855 33 79
wopi@wielkopolska.mw.gov.pl
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Městské informační centrum, Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. +(48-61) 851 96 45, 94 31, fax 856 04 54
www.cim.poznan.pl, cim@man.poznan.pl

„Tady koncertoval Chopin”
Antonin
Vesnice je známá jako místo
pobytu Fryderyka Chopina
v letech 1827 a 1829 u
knížete Antoniho Radziwiłła.
Z té doby se dochoval
modřínový lovecký zámeček
s originální architekturou,
s vysokým sálem obklopeným dřevěnými galeriemi
a se sloupem uprostřed.
V zámečku jsou hotelové
pokoje a salon připomínající
Chopina. Dodnes tady zní,
jsou zde organizované koncerty pianistů. Stavba získala
ocenění „Europa Nostra”,
udělovanou za ochranu
evropského dědictví.

Lovecký zámek, Antonin
tel. +(48-62) 736 16 51,
fax 764 81 14
ckis.kalisz.pl, ckis@ckis.kalisz.pl

58
E4

Komplex paláce s parkem
Czerniejewo

Mezi četnými památkovými stavbami z 19. a 20. stol.
vyniká klasicistní památkový palác z let 1770-80, spojený vedlejšími křídly s traktem pro služebnictvo z r. 1780.
Je obklopen parkem. V poslední době byl palác místem
setkání prezidentů a premiérů evropských států. V paláci se
nachází hotel a prohlídková trasa v památkových interiérech. V bývalé kolně je dnes restaurace, servírující speciality
ze zvěřiny, jsou zde organizovány lovy, jízdy na koních a v
bryčkách.
Palácový komplex, Czerniejewo, ul. gen. Lipskiego 5
tel. +48 61 876 84 05, Fax. +48 61 876 8943
czerniejewopalac.pl, gts@gts.com.pl
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První hlavní město Polska
Hnězdno (Gniezno)

Patronem prvního hlavního města Polska je sv. Vojtěch
K jeho hrobu v r. 1000 dorazil císař Otto III. Na kopci se
rozprostírá monumentální gotická katedrála z 14.-15. stol., v
podzemní části jsou fragmenty dřívějších sakrálních staveb.
V presbytáři se nachází barokní světcův hrob se stříbrnými
relikviáři sv. Vojtěcha a vedle jeho náhrobek. Dveře katedrály
jsou nejkrásnějším dílem románského umění v Polsku, ukazují scény ze života a smrti sv. Vojtěcha.
Turistická informační kancelář, Gniezno, ul. Tumska 12
tel./fax +(48-61) 428 41 00
www.powiat-gniezno.pl, turystyka@powiat-gniezno.pl
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Rezidence ve slohu francouzské
renesance
Gołuchów

Největší turistickou atrakcí Gołuchowa je hrad vystavěný
v 16. stol. a přestavěný v 2. polovině 19. stol. a ve slohu
francouzské renesance. Na hradě sídlí pobočka Národního muzea v Poznani (mj. výrobky evropského a polského
řemesla, malířství, starověké řecké vázy). Kolem sídla je
prostorný, více než stoletý anglický krajinný park, ve kterém
je mj. centrum lesní kultury – Muzeum lesnictví a obora pro
zubry.
Muzeum – Zámek, Gołuchów, ul. Działyńskich 1
tel./fax +(48-62) 761 50 94
www.mnp.info.poznan.pl/oddz8.html
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Klášterní komplex
Gostyń
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Nejstarší město v Polsku
Kalisz

Klášterní komplex Filipinů na Svaté hoře u Gostyně je jednou
z nejokázalejších památek barokní architektury v Polsku.
Vznikl v letech 1675-1727. Jeho stavitelé si vzali za vzor
benátský kostel Santa Maria della Salute. Kostel je centrální
stavbou, zakrytou mohutnou kopulí. Uvnitř budí pozornost
bohaté barokní vybavení interiérů z 18. stol., vedle stojí
klášterní stavba z 1. poloviny 18. stol.
Kongregace Oratorium sv. Filipa, Gostyń, Św. Góra 15
tel./fax +(48-65) 572 00 14, 572 08 55
www.filipini.gostyn.pl, sanktuarium@filipini.gostyn.pl

Kalisz je považován za nejstarší polské město - jako Kalisia
je uveden v díle Claudia Ptolemaia z let 142-147. Je to
známé kulturní centrum. Svědky dějin města jsou četné
architektonické památky, mj. kostely, z kterých je nejcennější
je raně barokní kostel sv. Stanislava a Vojtěcha. Z dalších
památných objektů stojí za pozornost klasicistní a neoklasicistní stavby z 19.-20 stol. – např. z let 1922-36. V čtvrti
Zawodzie se nachází archeologická rezervace se stopami
nejstaršího osídlení – hřbitovy z raného středověku a
hradiště z 9. stol.
Turistické informační centrum
Kalisz, ul. Garbarska 2, tel./fax +(48-62) 264 21 84
www.kalisz.pl, citosir@poczta.onet.pl
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Bývalý cisterciácký soubor
Ląd

Bývalý cisterciácký soubor, postavený v Lądě, patří k
nejcennějším sakrálním památkám Velkopolska. Krásný
barokní kostel pochází z přelomu 17. a 18. stol. Kostelní loď
krytá kopulí je zdobená freskami. V klášteře se zachovaly
gotické interiéry z 14. stol., ze kterých jsou nejzajímavější
bývalé oratorium s freskami z r.1372. a bývalý kapitulár s
klenbou, podpíranou jedním sloupem.
Duchovní seminář, Ląd
tel. +(48-63) 276 33 23, fax 274 37 85
www.lad.pl, wsdts@pi.onet.pl
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Novogotický zámek
a dendrologický park
Kórnik

Turisty přitahuje do Kórniku zámek – výborně zachovalá
šlechtická rezidence. Vznikla v 15. stol., nynější formy anglické novogotiky získala v polovině 19. stol. V části zámku
jsou shromážděny cenné knižní sbírky (320 000 svazků),
v části sídlí muzeum, zaměřené na originální interiéry z 19.
stol. s bohatými sbírkami nábytku, soch, obrazů, militárií,
porcelánu a látek. U zámku leží prostorný park z 18. stol.,
nyní největší dendrologický park v Polsku s 3 000 druhy
stromů a keřů.

Velkopolské vojvodství

Zámek, Kórnik, ul. Zamkowa 5
tel. +(48-61) 817 00 81, tel./fax 817 19 30
www.bkpan.poznan.pl, bkpan@amu.edu.pl
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Největší chrám v Polsku
Licheń Stary

Toto známé místo katolického kultu je po Jasné Hoře
druhým nejnavštěvovanějším poutním místem se dvěma
svatostánky. V starším, neogotickém kostele sv. Doroty se
nachází obraz Matky Boží Licheńské z 18. stol a nedaleko
odsud je postavena kamenná Golgota s křížovou cestou
- park s pomníky a kapličkami. Druhá svatyně je nedávno
postaveným největším kostelem v Polsku – pětilodní
bazilikou, navazující formou na raně křesťanské baziliky, s
nejvyšší věží v Polsku (128 m), do níž se současně vejde 700
věřících.
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Středisko balonového
a kluzákového létání

Sanktuárium Matky Boží Bolestné, Licheń Stary, ul. Klasztorna 4
tel. +(48-63) 270 81 00, fax 270 77 10
www.lichen.pl, lichen@lichen.pl

Lešno (Leszno)

Centrum Starého Města tvoří náměstí s barokní radnicí
a barokní domy z 17. a 18. stol., později přestavené.
Nejcennější sakrální stavbou je barokní kostel sv. Mikuláše
s cenným souborem oltářů a krásnou kazatelnou z 18. stol.
V kostele sv. Kříže stojí za podívanou lapidárium náhrobních
desek z 17.-19. stol. z bývalého kalvínského hřbitova. Lesino
je největším v Polsku střediskem balonového a kluzákového
létání i leteckého modelářství. Sportovní atrakcí města je
plovárna „Akwawit” se skluzavkami (délka 136 a 52 m).
Turistické informační centrum, Leszno, ul. Słowiańska 24
tel./fax +(48-65) 529 81 91
www.leszno.pl, infotur@leszno.pl
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Muzeum a skanzen
Osiek nad Notecią
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Svědek nejstarších dějin Polska
Dziekanowice – Ostrów Lednicki

Na prostorném terénu bývalého pohřebiště starého 2 500 let
se nachází Muzeum lidové kultury. Skanzen ukazuje část vykopávek z pohřebiště a dále dřevěné objekty z regionu, mj.
chalupy, usedlosti, větrné mlýny, hospodářské budovy z 18.
a 19. stol. Celé léto se zde konají folklorní akce s ukázkami
práce lidí na velkopolské vesnici.

Na ostrově na jezeře Lednice se nachází archeologická
rezervace – doklad nejstarších dějin Polska. Zachovalé
náspy mohutného hradiště obklopují pozůstatky staveb z
10. a 11. stol.- trosky kamenné kaple, paláce, baptisteria
a také základy hradního kostela ze stejné doby. Na ostrov
připlout připlout lodí z tzv. Malého skanzenu u Dziekanowic.
U východního břehu jezera se nachází Velkopolský etnografický park. Jsou zde organizovány folklorní akce.

Muzeum lidové kultury
Osiek nad Notecią
ul. Dworcowa 10
tel. +(48-67) 286 60 90

Muzeum prvních Piastů, Dziekanowice 32
tel. +(48-61) 427 50 10, fax 427 50 20
www.lednicamuzeum.pl, muzeum.lednica@interian.pl
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Komplex zámku s parkem
Rogalin

Monumentální zámek a muzeum
Rydzyna

Památkové město se zachovanou barokní urbanistickou
strukturou z 18. stol. láká turisty monumentálním zámkem z
17. a 18. stol. - barokní, čtyřpatrovou a čtyřkřídlovou stavbou. V zámeckých interiérech jsou obnovené reprezentační
sály, mj. dvoupatrový bálový sál s barokní malbou na klenbě.
Sídlí tam hotel a zámecké muzeum. Kolem se rozkládá prostorný park. Z dalších památných objektů stojí za pozornost
radnice na náměstí s rokokovou sochou Svaté Trojice.
V barokním kostele sv. Stanislava se nachází náhrobní deska
z r.1422.
Zámek, Rydzyna, Pl. Zamkowy 1
tel./fax +(48-65) 529 50 40, 529 59 91
www.zamek-rydzyna.com.pl, zamek@zamek-rydzyna.com.pl

Ve vesnici se nachází barokně-klasicistní komplex zámku
s parkem. Bývalá rezidence se dnes změnila na muzeum
s galerií obrazů představitelů významnějších škol a směrů
polského a evropského malířství z 2. poloviny 19. stol.
a počátku 20. stol. Vybavení interiérů je z 18. a 19. stol.
Zvláštní pozornost si zaslouží zajímavá sbírka památkových
kočárů a tehdejšího cestovatelského vybavení. Atrakcí
palácového parku jsou staleté duby – nejstarším je kolem
600 let.
Palác – Muzeum
Rogalin, ul. Arciszewskiego 2
tel. +(48-61) 813 80 30, fax 813 83 57
www.mnp.art.pl/oddzialy/palac-w-rogalinie/, rogalin@mnp.art.pl

MD HITY CZESKIE LAST w domu.indd 23

12.05.2014 09:38

72
D5

Koperníkovo město
Toruň (Toruń)

Toruň je místem narození Mikuláše Koperníka. Město
položené na obou březích Visly je největším souborem
gotické architektury v Polsku. Staroměstský soubor byl zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Mezi památkami jsou zde mj. Staroměstská radnice s vyhlídkovou věží,
pomníky Koperníka a Flisaka, tři gotické chrámy, Koperníkův
dům, opevnění a městské brány, ruiny křižáckého hradu,
Šikmá věž. Za pozornost stojí taky četná muzea, planetárium a skanzen.

Kujavsko-pomořské vojvodství
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Město hudby a festivalů
Bydhošť (Bydgoszcz)

Turistické informační centrum
Toruń, Rynek Staromiejski 25
tel. +(48-56) 621 09 31, fax 621 09 30
www.it.torun.com.pl, it@it.torun.pl

Památky se rozkládají hlavně v obvodu Brdy a Starého
města a patří k nim pozdně gotický farní kostel se
zázračným obrazem Matky Boží s růží, bývalé obilní sýpky s
dřevěnou konstrukcí z 18. a 19. stol. a goticko-renesanční
kostel klarisek. Vody řek Brda a Noteć spojuje Bydhošťský
kanál se starým vodním zařízením. Pokračují snahy o zapsání této památky na Seznam světového dědictví UNESCO.
Mezi kulturní atrakce operní a hudební festival.

Městské turistické informační centrum
Bydgoszcz, Stary Rynek 15/21
tel./fax +(48-52) 348 23 73
www.visitbydgoszcz.pl/index.php/pl, bci@visitbydgoszcz.p
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Osada stará tisíc let
Biskupin a Wenecja

Archeologická rezervace se stopami člověka, jež je
zpřístupněna návštěvníkům, pochází z období lužické
kultury. Nejznámější jsou dřevěné konstrukce obranné
osady bahenního typu z doby před 2 700 lety. Známé vykopávky leží na poloostrově, obklopeném jezerem a močály.
Každoroční archeologická vzdělávací slavnost se koná v září.
V muzejním pavilonu se nachází stálá historická expozice.
V blízké Wenecji mohou turisté navštívit Muzeum úzkokolejné dráhy s vláčkem z 19. stol., jezdícím v sezoně po trase
Żnin – Wenecja – Biskupin – Gąsawa.
Archeologické muzeum, Biskupin 17
tel./fax +(48-52) 302 50 25
www.biskupin.pl, muzeum.biskupin.pl
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Lesní komplex a plavba
po řece Brda
Tucholské bory

Leží na styku dvou vojvodství: pomořského a kujavskopomořského, na ploše 120 000 ha a patří k největším lesním
komplexům v Polsku. Atrakcí jsou plavby po řece Brda,
která je splavná v délce 233 km, a podél níž se nacházejí
početná tábořiště a vodácké základny. Během plavby je
možné uvidět u napajedla jeleny, srnce, divočáky nebo pozorovat černé čápy. Poblíž se nacházejí lesní přírodovědecké
stezky a dendrologický park. Část trasy je splavná i v zimě.
Turistické informační centrum Tuchola, ul. Podgórna 3
tel./fax +(48-52) 334 21 89
www.it.tuchola.pl, borytucholskie.pl/informacja,turystyczna
muzeum@tuchola.pl
Kancelář propagace města, tel. +(48-52) 336 35 00
tel./fax 336 34 38, promocja@tuchola.pl
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Město na devíti kopcích
Chełmno

Město je malebně rozloženo na devíti kopcích. K
nejvýznamnějším památkám patří zachovalá šachovnicová
urbanistická struktura, středověké opevnění v délce 2 270
m (jeden z nejkrásnějších příkladů obranné architektury v
Evropě), goticko-renesanční radnice se vzorem středověké
délkové míry – tzv. chelmským prutem a díla sakrální
architektury z 13. a 14. stol.: farní kostel Nanebevzetí
Nejsvětější Panny Marie, bývalý dominikánský a bývalý
františkánský kostel, kostel sv. Ducha, cisterciácko-benediktinský klášterní kostel a kaple sv. Martina. Kvůli relikviím
sv. Valentýna, uschovávaným po staletí na místní faře, se
každoročně 14. února slaví v „Městě zamilovaných” den sv.
Valentina.
Turistické informace, Chełmno, Rynek 28
tel./fax +(48-56) 686 21 04
www.chelmno.pl, promocja@chelmno.pl
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Největší solankové lázně
Ciechocinek

Největší nížinné polské lázně s četnými ložisky termálních
slaných minerálních vod se můžou pochlubit dlouhou tradicí.
Mezi turistickými atrakcemi stojí za zmínku komplex zařízení
na dobývání soli se solivarem, letní divadlo, lázeňské parky,
květinové koberce a hodiny, památky dřevěné architektury – koncertní mušle, pravoslavný kostel a místo, kde
se pije voda. Ve městě existuje několik desítek sanatorií,
ozdravoven, lázeňských nemocnic vybavených nejnovějším
léčebným zařízením a celek doplňuje dobrá ubytovací
základna. Pro turisty jsou pořádány mnohé kulturní akce.
Kancelář propagace města, Ciechocinek, ul. Zdrojowa 2b
tel./fax +(48-54) 416 10 05
www.ciechocinek.pl, ratusz@ciechocinek.pl
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Rytířské turnaje
Golub-Dobrzyń

Gotický křižácký hrad z 14. stol., přestavěný v renesančním
období, je místem každoročního červencového historického představení – Mezinárodního rytířského turnaje. V okolí
města jsou viditelné zachovalé fragmenty středověkého
opevnění s baštami a příkopem. Dalším zajímavým objektem
je Staré Město s gotickým kostelem a památkovým domem
„U kapuce” z 2. poloviny 18. stol.
Zámek, Golub-Dobrzyń, tel. +(48-56) 683 24 55, fax 683 26 66
www.golub-dobrzyn.pttk.pl, zamekgolub@o2.pl
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Románské kostely
Mogilno, Strzelno,
Inowrocław, Kruszwica

Románská turistická trasa spojuje nejhezčí a nejlépe zachovalé
románské stavby v Polsku v obcích:
Mogilno s kostelem a benediktinským klášterem z 11. stol.,
Strzelno s rotundou sv. Prokopa a
kostelem sv. Trojice, oba z 12. stol.,
Inowrocław s kostelem Nejsvětější
Panny Marie z 13. stol., Kruszwica s kolegiátním kostelem sv.
Petra a Pavla z 12. stol. a Kościelec
Kujawský s kostelem sv. Markéty z
12./13. stol.

Polské vlastivědné sdružení,
oddělení Nadgoplanské
Kruszwica, ul. Podzamcze 1
tel. + (48-52) 351 53 03, 351 53 80
www.pttk-kruszwica.pl, biuro@pttk-kruszwica.
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Polské hlavní město
Varšava (Warszawa)

Staré Město úplně zničené během 2. světové války a znovupostavené spolu s královským zámkem bylo zapsáno na Seznam
světového dědictví UNESCO. Atrakcí je náměstí na Starém Městě, obklopené měšťanskými domy, Královský zámek, Barbakán
a gotická katedrála sv. Jana Křtitele. Na Královské cestě můžeme obdivovat cenné kostely a paláce s kostelem sv. Kříže, kde je
uložena v hlavní lodi urna se srdcem Chopina. Varšava má dva soubory paláců s parky: Královské lázně (Łazienki Królewskie) –
letní rezidence posledního polského krále a barokní Wilanów – předměstská rezidence krále Jana III. Sobieského. V centru města
stojí nejvyšší stavba hlavního města Palác kultury a vědy – dar Sovětského svazu. Z galerie na 30. patře si nejlépe prohlédneme
panoráma města a okolí. Konají se zde početné kulturní akce: Jazz Jamboree, Varšavský podzim, Mozartovský festival, každých
pět let Mezinárodní soutěž pianistů Fryderyka Chopina.
Kancelář turistické informace a propagace hlavního města, Warszawa
ul. Rozbrat 26, tel. +(48-22) 94 31
www.warsawtour.pl, info@warsawtour.pl

Mazovské vojvodství
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Největší
velikonoční
palmy
Łyse
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Románská bazilika

Vesnice leží v etnografické
oblasti Kurpie, kde se
zachovala lidová kultura a
tradiční stavby. O Květné
neděli ve vesnici Łyse se
koná soutěž velikonočních
palem vysokých až několik
desítek metrů. Palmy
nesou věřící, oblečení do
barevných lidových krojů.

Czerwińsk nad Wisłą

Jedná se o vesnici na vysokém břehu Visly s kostelem na
svahu. Trojlodní bazilika s dvěma vysokými věžemi zachovala
svůj původní románský charakter z doby stavby v 12. stol.,
později přestavovaná v gotickém, renesančním a barokním
slohu. Pozornost budí cenný románský portál z r.1150,
románské malby v kapli Ukřižování a gotické fresky. Z
klášterní terasy je výhled na druhý břeh Visly a Kampinoský
prales.
Misijní a farní muzeum
Czerwińsk nad Wisłą, ul. Klasztorna 23
tel. +(48-24) 231 50 35, fax 231 50 05
www.czerwinsk.salezjanie.pl, czerwinsk@salezjanie.pl

MD HITY CZESKIE LAST w domu.indd 26

Obecní úřad
Łyse, ul. Ostrołęcka 2
tel.+(48-29) 772 50 27,
tel./fax 772 50 03
ug_lyse@wp.pl

12.05.2014 09:38

27
82
D6

Bývalé hlavní město Mazovska
Płock

Město s více než tisíciletou tradicí láká turisty na své památky. Pozornost upoutá především cenný areál Tumského vrchu s katedrálou Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie z 12.
stol., původně románskou, přestavěnou v gotickém, později
v renesančním slohu a pozůstatky zámku mazovských
knížat a benediktinského opatství. Mezi další architektonické
památky patří kostely, kláštery, klasicistní mýta na hranicích
města, novogotické a secesní domy, sýpky na svahu nad
Vislou. V zámku je dnes muzeum se sbírkami secese.
Turistické informační centrum, Płock, Stary Rynek 8
tel./fax +(48-24) 367 19 44
itplock.pl, cit.plock@ump.pl
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Biskupský zámek
Pułtusk

O bohaté historii města svědčí mnohé památky: náměstí v
délce 400 m, pozdně gotická obranná věž bývalé radnice,
fragmenty opevnění se dvěma baštami a kolegiátní chrám
z 15. stol. s odkrytými renesančními freskami. V bývalém
biskupském zámku sídlí „Dům Polonie” – celostátní centrum
setkávání Poláků z celého světa.
Okresní muzeum, Pułtusk, Rynek 1, tel. +(48-23) 692 31 32
Dom Polonii, Pułtusk, tel. +(48-23) 692 90 00
fax 692 36 20, www.dompolonii.pultusk.pl
info@dompolonii.pultusk.pl
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Muzeum úzkokolejné dráhy
Sochaczew
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Místo narození Chopina
Żelazowa Wola

Narodil se zde Fryderyk Chopin. V tzv. Chopinově dvorku
sídlí biografické muzeum s portréty skladatele a jeho rodiny
i dobovým nábytkem. V létě se konají nedělní koncerty
klavírní hudby Chopina v provedení význačných interpretů.
Dvorek je obklopen pěkně udržovaným parkem s asi 500
druhy stromů a keřů. V parku jsou umístěny tři skladatelovy
pomníky.
Rodný dům Fryderyka Chopina
Żelazowa Wola 3, tel. +(48-46) 863 33 00
fax 863 40 76, www.chopin.pl, ofczuk@chopin.pl

Na návrší nad Bzurou leží trosky zámku mazovských knížat
z 14. stol. Ve městě se nachází Muzeum úzkokolejné dráhy,
jedno z největších v Polsku. V budově bývalého nádraží úzkokolejky je stálá výstava a velký skanzen vozového parku,
více než 100 železničních vozů – parní lokomotivy, vagóny,
drezíny, muniční vozy, osobní vozidla přizpůsobená k jízdě
po kolejnicích, osobní vagón koňské dráhy. Od května do
září mají turisté možnost projížďky starou úzkokolejnou
dráhou přes Kampinoský prales.
Muzeum úzkokolejné dráhy
Sochaczew, ul. Towarowa 7
tel. +(48-46) 862 59 76
www.powiat.sochaczew.pl
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Vratislav (Wrocław)

Centrem Starého Města je náměstí obklopené domy a založené ve 13. století.v. Radnice v gotickém slohu vznikla v letech
1327-1504, v jejích interiérech se nachází městské historické muzeum. Budova univerzity je největší barokní stavbou ve městě.
Návštěvníkům je zpřístupněna Aula Leopoldina z 1. poloviny 17. stol. – největší světský interiér ve Vratislavi. Nejstarší částí města
je Tumský ostrov. Dnes se zde nachází soubor sakrálních budov s gotickou katedrálou sv. Jana Křtitele z 13.-16. stol. (vyhlídková terasa na věži). Velkou zajímavostí je monumentální malba panoramatu bitvy u Racławic (120 x 15 m). Cennou památkou
románský a nejstarší kostel sv. Jiljí, z 1. poloviny 12. stol., s klenbou klenutou na jeden sloup. Pozornost si zasluhuje Lidová hala
z r. 1913 – první modernistická budova ze železobetonu na světě - jež byla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.
kulturní akce, mj. festival oratorií a kantát „Wratislavia Cantans”.

Dolnoslezské vojvodství

Turistické informační centrum, Wrocław, Rynek 14
tel. +(48-71) 344 31 11, fax 344 29 62
www.wroclaw.pl, info@orfin.pl
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Nejvyšší pásmo
Sudet
Krkonošský národní
park

Krkonoše jsou nejvyšší částí
pohoří Sudet. Jejich nejcennější
přírodní oblasti jsou chráněny v
Krkonošském národním parku,
který byl společně s parkem na
české který byl prohlášen za
Světovou rezervaci biosféry
UNESCO. V nejvyšších částech
jsou skály fantastických tvarů,
ledovcové kotle, jezera, vzácné
druhy rostlin a zvířat, četné turistické stezky. Existují zde dobré
péodmínky pro horolezectví a
lyžování. Podhorskými turistickými
středisky Krkonoš jsou Szklarska
Poręba a Karpacz.

Turistické informace, Karpacz, ul. Konstytucji 3
Maja 25a
tel. +(48-75) 761 86 05, fax 761 97 16
www.karpacz.pl, it@www.karpacz.pl
Turistické informace, Szklarska Poręba, ul.
Pstrowskiego 1
tel. +(48-75) 717 24 49, 754 77 40,
fax 754 77 42
www.szklarskaporeba.pl, it@szklarskaporeba.pl
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Bludné skaly
Národní park Stolové hory

Stolové hory jsou jediné hory v Polsku ploché geologické
struktury. Velkým dojmem působí skalní bloky, mezi kterými
jsou komplikované labyrinty. Některé skalní rozpadliny dosahují hloubky 12 m. Pískovcové skály mají fantastické tvary.
Nejzajímavějšími skalními skupinami jsou Bludné skaly a
Szczeliniec Wielki – nejvyšší štít Stolových hor (919 m n.m.).
Na tento štít vede 665 schodů vytesaných ve skále. Mezi
skalními chodbami vedou značené turistické stezky.
Národní park Stolové hory
Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31
tel./fax +(48-74) 866 14 36
www.pngs.pulsar.net.pl, pngs@interia.pl
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Nejkrásnější jeskyně
Medvědí jeskyně u Kletna

V nejdelší jeskyni v pohoří Sudet s chodbami na třech
úrovních o délce kolem 3 km byly nalezeny kosti prehistorického medvěda a také jiných zvířat, staré tisíce let.
Za doporučení stojí rozmanité krápníkové útvary a sály o
impozantních rozměrech (největší o výšce 45 m a délce 60
m). Za účelem jejich ochrany zde byla utvořena rezervace.
Část horních chodeb je zpřístupněna pro návštěvníky (pouze
s průvodcem).
Turistické informace, Kłodzko, pl. Chrobrego 1
tel. +(48-74) 865 89 70, fax 865 89 71
www.ziemiaklodzka.pl/turystyka, rit@powiat.klodzko.pl
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„Ptačí země”
Milické rybníky

Komplex rybníků založených v 13.-14. stol. v bahnitém údolí
řeky Barycze je hnízdištěm vodních a bahenních ptáků. Část
rybníků a jejich okolí je chráněna jako ornitologická rezervace
a krajinný park „Údolí Barycze”. Je to jedna z největších
ornitologických rezervací v Evropě. Z cest na hrázích a
speciálních pozorovatelen je možné pozorovat vzácné druhy
ptáků.
Turistické informace, Milicz, Rynek 20
tel./fax +(48-71) 383 11 11
www.milicz.pl, dot@dot.org.pl
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Velký zámek na skále
Książ
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Kostely míru
Świdnica a Jawor

Třetí největší zámek v Polsku, vystavěný v 13. stol.,
byl mnohokrát přestavován. Nejnádhernějším interiérem je
barokní, bohatě zdobený Maxmiliánův sál z 1. poloviny 18.
stol. Zámecké sály jsou zpřístupněny k prohlídce. Zámek
je obklopen 12 zahradními terasami. V bývalých zámeckých stájích je dnes centrum jízdy na koni a stádo hřebců.
Každoročně organizované aukce hřebců slezského typu
přitahují znalce a kupce z celého světa. K zámeckému areálu
patří skleník v obci Lubiechów.
Zámek Książ, Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1
tel. +(48-74) 664 38 27, fax 664 38 62
www.ksiaz.walbrzych.pl, zamek-k@wp.pl

Evangelické dřevěné kostely Míru v Świdnici a Jaworu o
hrázděné konstrukci jsou jedinými kostely svého druhu na
světě. Vystavěli je slezští protestanti v polovině 17. stol. Oba
jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.
Do svatostánku v Świdnici se vejde 7 500 lidí. Pozornost
přitahuje bohatá barokní výzdoba - interiéry s malbami z 18.
stol. Do kostela v Jaworu se vejde 6 000 lidí. Na emporách
se nacházejí malby, zobrazující scény ze Starého a Nového
Zákona. Kostel má dřevěný kazetový strop.
Kostel Míru, Świdnica, pl. Pokoju 6, tel./fax +(48-74) 852 28 14
www.kosciolpokoju.pl, kosciol@kosciolpokoju.pl
Farnost evangelicko-augsburská, Jawor, Park Pokoju 2
tel./fax +(48-76) 870 32 73
www.jawor.pl, jawor@luteranie.pl
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Cisterciácké kláštery
Lubiąż, Henryków, Krzeszów, Trzebnica,
Kamieniec

Komplex opatství v Lubiążi v dnešní podobě z 18. stol. patří
k nekrásnějším klášterním komplexům v Evropě. V opatském paláci je Knížecí sál s barokní výzdobou, zpřístupněný
pro návštěvníky. Opatství v Henrykówě z 13. stol. má cenná
umělecká díla v kostele. Opatství v Krzeszowě se skládá ze
dvou kostelů z 18. stol.; je to kostel Nanebevzetí Nejsvětější
Panny Marie nazývaný perlou slezského baroka a kostel sv.
Josefa s barokními freskami. V pozdně barokním bývalém
klášterním komplexu cisterciaček v Trzebnici je cílem poutí
mauzoleum sv. Hedviky.

Mariánské svatyně
Wambierzyce a Bardo

Mariánské svatyně Wambierzyce a Bardo jsou cílem
poutníků k zázračným soškám Matky Boží. Bazilika ve
Wambierzycích postavení ve stylu italského baroka s
monumentálním schodištěm má bohatou barokní malířskou
a sochařskou výzdobu. Ve vesnici a na okolních kopcích
se nachází 130 zastavení kalvárie. Atrakcí Wambierzyc
je dřevěný pohyblivý betlém s 800 figurkami. V Bardu je
barokní kostel s dřevěnou figurou Matky Boží s Ježíškem z
přelomu 12. a13.stol. V klášteře je dnes muzeum církevního
umění.
Turistické informace, Kłodzko, pl. Chrobrego 1
tel. +(48-74) 865 89 70, fax 865 89 71
www.ziemiaklodzka.pl/turystyka, rit@powiat.klodzko.pl

Dolnoslezské vojvodství

Turistické informační centrum
Wrocław, Rynek 14
tel. +(48-71) 344 31 11, fax 344 29 62
www.wroclaw.pl, info@orfin.pl
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Tajemné podzemní město
Osówka a Walim
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Dolnoslezské lázně
Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój, Lądek Zdrój

Na Dolním Slezsku je 12 lázeňských míst. Prameny minerálních vod sem přitahovaly davy lázeňských pacientů již od
18. stol. Přijížděli sem králové, knížata, spisovatelé i umělci.
Příznivé podnebí, podhorská a horská krajina, pěkné národní
parky, četné léčebny a rekreační střediska, hudební akce...
to všechno dnes přitahuje lázeňské hosty a turisty. Zdejší
minerální vody jsou nejčastěji kyselkami. Mezi největší lázně
patří: Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Jelenia Góra-Cieplice
Zdrój, Lądek Zdrój, Świeradów-Czerniawa.

Podzemní štoly v oblasti obcí Osówka a Walim se začaly
razit po roce 1943, pravděpodobně jako továrna hitlerovských tajných zbraní. 1 700 m podzemních chodeb a hal je
zpřístupněných k prohlídce. Na svazích hor kolem blízké
Walimi vznikl ke konci druhé světové války obrovský komplex podzemních štol a chodeb. Výhradně s průvodcem je
možné projít trasu o délce 750 m. V podzemí jsou instalovány výstavy, mj. o hlavních stanech Hitlera a zbrojním
průmyslu třetí říše v podzemních prostorách.

Turistické informační centrum, Polanica Zdrój, ul. Zdrojowa 13
tel. +(48-74) 868 13 01, tel./fax 868 24 44, info@polanica.pl
Turistické informační centrum, Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 44
tel. +(48-74) 814 62 55, fax 814 84 50, www.ladek.pl
www.sudety.info.pl/pttk_ladek
pttk_ladek@sudety.info.pl

Kancelář turistické informace, Głuszyca, ul. Grunwaldzka 30
tel. +(48-74) 845 62 20, fax 845 63 32, www.osowka.pl, biuro@osowka.pl
Muzeum Walimských štol, Walim, ul. 3 Maja 26, tel./fax +(48-74)
845 73 00, www.sztolnie.pl, muzeum@sztolnie.pl
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Ráj běžkařů
Sklářská Poruba-Jakušice
(Szklarska Poręba-Jakuszyce)

Nejznámějším střediskem běžeckého lyžování na Dolním
Slezsku je Polana Jakuszycka poblíž Sklářské Poruby.
Je zde mnoho lyžařských, turistických, výkonostních a
rekreačních tras. Specifické mikroklima je natolik příznivé,
že se zde sníh udrží velmi dlouho. Každoročně v březnu se
tu koná velká mezinárodní lyžařská událost Běh Piastovců s
účastí 3-4 000 účastníků na trasách o délce 25 a 50 km.
Turistické informace, Szklarska Poręba, ul. Pstrowskiego 1
tel. +(48-75) 717 24 49, 754 77 40, fax 754 77 42
www.szklarskaporeba.pl, it@szklarskaporeba.pl
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Muzeum papírnictví
a chopinovský festival
Duszniki Zdrój

V městě se nachází cenná památka – dřevěný mlýn na papír
z 17.stol., jeden z mála mlýnů toho typu v Evropě. Papírna
dodnes vyrábí ruční papír podle staré receptury a jsou
zde organizovány ukázky rukodělné výroby papíru. Ve zde
zřízeném muzeu papírnictví jsou sbírky vodoznaků a starých
tisků. V lázních jsou každoročně v srpnu organizovány mezinárodní chopinovské festivaly.
Muzeum papírenství
Duszniki Zdrój, ul. Kłodzka 42
tel. +(48-74) 866 92 48, tel./fax 866 90 20
Kancelář turistické informace a propagace města
Duszniki Zdrój, Rynek 9, tel./fax +(48-74) 866 94 13
www.duszniki.pl, informacja@duszniki.pl
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Zámky a hrady
Bolków, Czocha, Chojnik, Grodziec,
Kliczków, Kamieniec

Dolnoslezské původně gotické hrady vznikly ve středověku,
častokrát na nedostupných skalních kopcích. V dalších
stoletích byly podrobeny četným přestavbám. Dnes můžeme
obdivovat jen zříceniny, novější části se změnily v muzea a
noclehárny. Nejzajímavější zámkové budovy jsou tyto: Książ,
Bolków, Chojnik v Sobieszow, Czocha nedaleko Leśné,
Grodziec, Kliczków, Kamieniec Ząbkowicki. Obrovská tvrz w
Kladsku je typickým příkladem barokní vojenské architektury.
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Zlatý důl
Złoty Stok

Centrum turistických a kulturních informací
Jelenia Góra, ul. Grodzka 16
tel. +(48-75) 767 69 25, fax 767 69 35
www.sudety.it.pl, itratusz@box43.pl

V dávném zlatém dole působí Podzemní muzeum těžby a
zpracování zlata. První zmínky o těžbě zlata se objevují již
ve 13. století. Zlatá ložiska se vyčerpala v 19. století, avšak
ještě v roce 1962 bylo naposledy vytěženo 30 kg zlata. Pro
turisty jsou zpřístupněny dva dávné doly. V dole “Czarna”
je turistická stezka, vedená ručně tesanými chodbami.
Podzemní vodopád (výška 8 m) je turistickou atrakcí dolu
„Gertruda”. Zajímavá je taktéž dávné hornické nářadí. Při
speciálních akcích se turistům nabízí rýžování zlata a ražení
mincí.
Turistické služby „Aurum“
Złoty Stok, ul. Złota 7
tel./fax +(48-74) 817 55 08 , 817 55 74
www.ziemiaklodzka.pl/turystyka.ela@interia.pl
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Románské kostely
Tum, Inowłódz, Żarnów, Sulejów, Strońsko

Ke hlavním objektům na turistické trase lodžského vojvodství
patří: chrám v Tumu – největší románská církevní stavba v
Polsku z 12. století, postavená z kamene, kostel Sv. Jiljí v
Inowłodzi s rekonstruovaným interiérem, kostel sv. Mikuláše
v Żarnově s věží z 12. století, cisterciácké opatství v
Sulejov-Podklasztorze, cihlový kostel z 13. století ve vesnici
Strońsko a kostel sv. Petra a Pavla ve vesnici Krzyworzeka s
vnější zvonicí z 13. století.

Město čtyř kultur
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Lodž (Łódż)

Turistické informační centrum, Łódź
al. Kościuszki 88/ul. Piotrkowska 153
tel./fax +(48-42) 638 59 55
www.lodz.pl, cit@uml.lodz.pl

Zvláštní pozornost si zaslouží památkový komplex Knížecí
mlýn – unikátní průmyslový areál, nyní Muzeum zámeckých
interiérů lodžských podnikatelů, palác podnikatele Izraela
Poznańského, nyní Historické muzeum města Lodže a
Muzeum umění. V Bílé továrně se nachází vynikající sbírka
polských moderních uměleckých textilií. Hlavní ulice
Piotrkowska je nejdelší obchodní ulicí v Evropě. Ve městě se
pořádají četné kulturní akce.

Turistické informační centrum
Łódź, al. Kościuszki 88/ul. Piotrkowska 153
tel./fax +(48-42) 638 59 55

Lodžské vojvodství
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Folklor a barevná procesí
Łowicz

Město je proslulé báječnými barevnými prosebnými průvody
k Božímu tělu, při nichž je možné obdivovat krásné barevné
pruhované kroje účastníků. Regionální muzeum se sbírkou
barokních plastik a lidového umění łowiczské oblasti se
nachází v Kolegiu misionářů z 17. století. V blízkosti vesnice
Maurzyce se nalézá skanzen łowiczského stavebnictví.
Na skupinovou objednávku se předvádí lidová svatba s
občerstvením.
Muzeum, Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel. +(48-46) 837 39 28, www.muzeum.low.pl, muzeum@low.pl
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Gotické sídlo rytířů
Oporów

Gotický cihlový zámek z
15. století patří k nejlépe
zachovalým rytířským
sídlům v Polsku. V zámku
se nachází Muzeum
stylových interiérů se
sbírkami uměleckých
děl z různých období
(16. až 19. stol.). Zámek
byl postaven na uměle
nasypaném kopci v
krajinném parku z 19.
století. Na konci vesnice
stojí klášterní komplex z
15. století.

Zámecké muzeum, Oporów
tel. +(48-24) 285 91 22
fax 285 91 80
moartystyczny11@poczta.onet.pl
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Dřevěný šlechtický dvůr
Ożarów

Dřevěný barokní dvůr z 1757 r. je obklopen pěkným parkem.
Dnes zde sídlí Muzeum dvorních interiérů s exponáty z
místních obydlí: nábytkem, porcelánem, textilem, stříbrnými
výrobky, sbírkou portrétů wieluńské šlechty. Každý měsíc se
v muzeu konají koncerty vážné hudby.
Muzeum dvorských interiérů, Ożarów
tel. +(48-43) 841 17 24
mwdozarow@poczta.onet.pl
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Jezero uprostřed lesů
Sulejowské jezero a okolí

Jezero je obklopeno lesy a je vhodné pro vodní sporty
a rybolov. Okolí dává příležitost k cyklistickým jízdám a
projížďkám na koni. V jezeře žijí candáti, štiky, okouni, úhoři,
kapři a cejni. Nedaleko v Sulejowě-Podlasztorzi je cisterciácký klášterní areál z 13. století – jedna z nejzachovalejších
cisterciáckých obranných staveb v Evropě, v Smardzewicích
barokní klášterní areál františkánů z 13. století s četnými
přírodními zvláštnostmi jako jsou rezervace zubrů Książ či
krajinná rezervace na okraji Tomaszowa Mazowieckého.

Polské vlastivědné sdružení (PTTK), Piotrków Trybunalski
pl. Czarnieckiego 10, tel. tel: (+48 44) 762 36 63; www.pttkpiotrkow.pl/,
oddzial@pttkpiotrkow.pl
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Barokní palác s romantickým
parkem
Nieborów a Arkadia

Barokní palác v Nieborowě dnes hostí Národní muzeum. V
rokokových a klasicistických interiérech se nacházejí sbírky
obrazů, antických soch, nábytku a knihovna s 10 000
svazky. Palác je obklopen památkovým krajinným parkem.
Nieborów je s Arkadií spojen sedmikilometrovým lipovým
stromořadím. V Arkadii láká turisty na romantický park z
18. století s četnými unikátními stromy a keři a zajímavými
stavbami. V Nieborówě se dá jezdit na koni a projíždět se
drožkou po okolí.
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Rostliny téměř z celého světa
Nieborów a Arkadia

Muzeum v Nieborowie a Arkadii, Nieborów
tel. +(48 46) 838 56 35
www.nieborow.art.pl, kancelaria@nieborow.art.pl

Rogów

Nádherné arboretum: bohaté zastoupení stromů, keřů a
květin a jednou z nejstarších a nejbohatších botanických
zahrad v Polsku. Základní a nejrozlehlejší část zahrady tvoří
sbírka keřovitých rostlin, jež známa souborem klenů. Skalní
zahrada má podobu alpinária obsahujícího rostliny dovezené
z hor různých kontinentů. Poblíž vede stará úzkokolejná
dráha.
Lesní výzkumný ústav Zemědělské VŠ Rogów
ul. Akademicka 20, Rogów
tel.+48 46 874 90 31
www.lzdrogow.sggw.pl, lzdrogow@poczta.fm
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Perla polské renesance
Zamość

Staroměstský památkový komplex z přelomu 16. a 17.
století je zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Urbanistická zástavba města navazuje na plány italské
architektury ideálního města. Je to nejlépe zachovalé
renesanční město v Polsku. K nejcennějším památkám
patří: starobylé domy s renesanční výzdobou, nádherná
radnice, kostely a zachovalé fortifikace z 16. a 19. století.
Zamojské turistické informační centrum, Zamość, Rynek Wielki 13
tel. +(48-84) 639 22 92, fax 627 08 13
www.zamosc.pl, zoit@zamosc.um.gov.pl
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Na pomezí kultur
Lublin

Staré Město uchovalo středověkou urbanistickou zástavbu
s četnými kostely, měšťanskými domy a branami. Královský
zámek s cennou kaplí Svaté Trojice z 14. století, unikátními
ruskými a byzantskými malbami, je úžasnou památkou.
Nachází se zde mnoho muzeí. Na předměstí se nalézá
skanzen, v němž jsou pozoruhodné lidové chalupy a
předměty hmotné kultury regionu mezi Vislou a Bugem.
Lublinské turistické informační centrum, Lublin, ul. Jezuicka 1/3
tel. +(48-81) 532 44 12, fax 442 35 56
www.turystyka.lubelskie.pl, itlublin@onet.pl

Lublinské vojvodství
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Hřebčinec arabských koní
Janów Podlaski

K zdejším památkám patří: dávná dvouvěžní katedrála z 18.
století, kostel sv. Jana Křtitele z přelomu 18. a 19. století,
zříceniny biskupského zámku. Ve vesnici Wygoda, 3 km od
Janowa, se nachází nejstarší státní hřebčinec arabských
koní, založený v roce 1817, s asi 500 koňmi. Hřebčinec je
zpřístupněn veřejnosti. Budovy pocházejí z 19. století. Na
území hřebčince je unikátní koňský hřbitov. Každý rok v
srpnu se koná Polská národní prohlídka arabských koní a
proslulá aukce arabských koní.
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Město umělců
Kazimierz Dolny

Hřebčinec, Janów Podlaski
tel. +(48-83) 341 30 09
fax +(48-83) 341 33 60
www. janow.arabians.pl, office@janow.arabians.pl

Jedno z nejkrásnějších městeček v Polsku jež spojuje
krásu krajiny s cennými architektonickými památkami, je
označováno jako perla polské renesance. Město láká turisty
a umělce. K nejvýznamnějším objektům patří: pozoruhodný
farní kostel s varhanami z 1620 roku (koncerty), renesanční
měšťanské domy, zříceniny gotického královského zámku,
renesanční sýpky z přelomu 16. a 17. století a židovský
hřbitov. Mezi kulturními akcemi je pozoruhodný Festival
lidových souborů a pěvců v červnu.
Kancelář pro obsluhu turistů PTTK
Kazimierz Dolny, Rynek 27
tel./fax +(48-81) 881 00 46
www.kazimierz-news.com.pl
pttk_kazimierz_dolny@poczta.onet.pl
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Barokní sídlo a muzeum
socrealismu
Kozłówka

114
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Unikátní křídové podzemí
Chełm

Ve městě se nacházejí pozoruhodné kostely a kostel sv.
Apoštolů z 18. století. Na Chełmské hoře stojí prastará
řeckokatolická katedrála s dávným biskupským palácem. V
podzemích města na úrovni 27 m pod zemským povrchem
se nachází unikátní turistická stezka v délce 2 km. Stezka je
vedena dávnými křídovými doly– labyrint komor a chodeb.
Chełmské turistické informační centrum
Chełm, ul. Lubelska 63
tel. +(48-82) 565 36 67, tel./fax 565 41 85
www.itchelm.pl; it@itchelm.pl , itchelm@wp.pl

Barokní sídlo rodiny Zamojských v Kozłówce patří k
nejzachovalejším šlechtickým sídlům v Polsku. Muzeum
palácových interiérů uchovává umělecká díla. V paláci
se nachází výstava umění socrealismu. Kolem stavby je
rozložen geometrický barokní park s hroby napoleonských
vojáků a nádhernou fontánou.
Muzeum Zamoyských, Kozłówka, tel. +(48-81) 852 83 00
fax 852 83 50,www.muzeumzamoyskich.pl/
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Památky
různých
církví
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Włodawa

Na přírodně nejcennějším území Regionu Roztocze se
nachází Roztoczaňský národní park – lesy s jedlemi vysokými až 50 metrů na mírné pahorkatině. Žíjou tady zvířata typická jak pro roviny, tak hory. Vyskytuje se zde několik odrůd
orchidejí. Návštěvníci parku mohou obdivovat malé polské
divoké koníky. Park je zpestřen horskými křídovými hřebeny;
vápence jsou pokryté písčitou půdou. Ve Zwierzynci stojí
klasicistický komplex budov a barokní kostel Na vodě.

Zachovala se zde dávná
urbanistická zástavba s
barokními tržnicemi a objekty
různých církví. Nachází se
zde barokní kostel sv.
Ludvíka s rokokovým
vybavením interiérů z 18.
století. Vedle náměstí stojí
budova velké synagogy –
významná pamětihodnost
židovského umění. Dnes je
to sídlo Muzea ŁęczyńskoWłodawského pojezeří.
Turisté mohou obdivovat
zajímavé sbírky židovské
kultury a obydlí.

Kraj divokého koně
Region Roztocze

Roztoczaňský národní park
Zwierzyniec, ul. Plażowa 3
tel./fax +(48-84) 687 20 66, 687 20 70
www.roztoczanskipn.pl, roztoczepn@pro.onet.pl

Turistické informace,
Włodawa, ul. Szkolna 4
tel. +(48-82) 572 12 59
www.um.wlodawa.pl,
info@um.wlodawa.pl
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Renesanční zámek
slezských Piastů
Brzeg

Nejvýznamnější pamětihodností je renesanční zámek
slezských Piastů s klenbovým nádvořím a tříposchoďovým
ochozem. Pozornost budí dále gotická kaple sv. Hedviky s
rokokovým vybavením interiéru. Zámek je zároveň Muzeem
slezských Piastů. Ve sbírkách jsou shromážděny hrobky
legnických a brzeských knížat a zcela zachovalý středověký
lovecký luk z 14. století. Na hradě se pořádají koncerty v
rámci Festivalů Vratislavia Cantans, Festivalů vídeňské hudby
a Lisztovy večírky.
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Dávný piastovský hrad
Opolí (Opole)

Muzeum slezských Piastů, Brzeg, Plac Zamkowy 1
tel./fax +(48-77) 416 42 10, 416 32 57
www.zamekbrzeg.pl

Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti Opolí patří Piastovská
věž z 13. století, gotická katedrála sv. Kříže, kostel, klášter
františkánů s Piastovskou kaplí s hrobkami Piastů, radnice
postavená podle vzoru Palazzo Vecchio ve Florencii a
barokní domy kolem Staroměstského náměstí. V opolském amfiteátru se pořádají koncerty polských písní. Ve
čtvrti Bierkowice se nachází Muzeum opolské vesnice.
Do skanzenu bylo přemístěno několik budov z opolského
regionu. V budově jezuitské školy sídlí Muzeum Opolského
Slezska.
Městská a okresní turistická informace, Opole, ul. Krakowska 15
tel. +(48-77) 451 19 87, fax 451 18 61
www.opole.pl, mit@um.opole.pl

Opolské vojvodství
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Obří amfiteátr
Hora Svaté Anny

Na vrcholu je lokalizován klášterní komplex františkánů s
gotickým kostelem sv. Anny z 15. století, přestavěným v 17.
století. Na hlavním oltáři je umístěna zázračná postava svaté
Anny Samotrzeciové z 15. století. Řadu kaplí kolem kopce
stále navštěvují poutníci - je to zároveň místo vlasteneckých
a náboženských slavností. Nedaleko se nachází kamenný
amfiteátr z vápence s Pomníkem povstaleckého boje.
Krajinný park „Hora sv.Anny“
Góra św. Anny, ul. Leśnicka 10
tel./fax +(48-77) 461 50 74
sa.zopk.pl, gsa@zopk.pl
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Pohádkový zámek
Moszna

Tento parkový a palácový areál byl kdysi sídlem německé
rodiny Tiele-Wincklerů. Začátky stavby se datují na polovinu
17. století. V zámku se nachází celkem 365 místností a 99
věží; rozloha činí 7 000 m2 a kubatura 65 000 m3. Navazuje
na anglické zámky z alžbětinského období. Dnes je zde
hotel. Atrakcí je hřebčín anglických koní.
Centrum terapie neuróz, Moszna
tel. +(48-77) 466 84 18, tel./fax 466 84 00
www.moszna-zamek.pl, ctn@moszna-zamek.pl
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Monumentální kostel
Nysa

Město si uchovalo středověkou urbanistickou soustavu ulic.
Na náměstí a v jeho okolí se nachází mnoho renesančních
a barokních domů, mj. Dům městské váhy z 1604., který je
příkladem holandské renesance. Jiným zajímavým objektem
je barokní fontána se sochami delfínů a vodního čolka z
1701 r. K nejcennějším památkám města patří: monumentální gotický kostel sv. Jakuba a Anežky z počátku 15. století
s portálem, dále barokní kostely sv. Petra i Pavla, kostel
Nanebevzetí Panny Marie a biskupský palác z 17. až 18.
století.
Městský úřad, Nysa, ul. Kolejowa 15
tel. +(48-77) 408 05 00, fax 433 27 05
www.nysa.pl, nysa@www.nysa.pl
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Polské Carcassonne
Paczków

Město se nachází na turistické trase ze Slezska a Malopolska do oblasti Kladského údolí a vyznačuje se kulturními
a přírodními památkami. K nejzajímavějším patří kamenné
gotické ochranné zdi v délce 1 200 m s 19 skořápkovými
baštami a čtyřmi bránami, kostel sv. Jana Evangelisty z 14.
století s unikátní vnitřní studnou z 16. století a Katův dům.

Turistické informace
Paczków, ul. Słowackiego 4
tel. +(48-77) 431 67 90
www.paczkow.pl, gci@paczkow.pl
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Staré dřevěné
kostely
Dobrzeń Wielki,
Laskowice, Olesno, Bierdzany

Trasa spojuje Opolí s Olesnem a čítá 80 km. Na trase
se nacházejí města a vesnice
s dřevenými kostely z 12. a
13. století. Je jich celkem 70,
nejznámější se nacházejí v
Dobrzeni Wielkém, Laskowicích, Opolu-Bierkowicích,
Czarnowąsech, Olesně,
Bierdzanech, Kolanowicích,
Wędryni a Chocianowicech.

Městská a obecní turistická informace,
Opole, ul. Krakowska 15
tel. +(48-77) 451 19 87, fax 451 18 61
www.opole.pl, mit@um.opole.pl
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Trasa
středověkých
brzeských
polychromií
Brzezina, Bierzów,
Pogorzela, Kruszyna

Jde o nejčetnější seskupení
cenných památek gotického
malířství ve vesnických kostelích
v okolí Brzegu. Trať dlouhá 55
km vede z Brzegu přes Brzezinu,
Zielęcice, Małujowice, Łukowice,
Brzeskie, Bierzów, Przylesie,
Krzyżowice, Pogorzele, Łosiów,
Strzelniki, Kruszynu a končí
v Brzegu. Většina maleb byla
vytvořena anonymními místními umělci (mj. Mistr brzeský
„Klanění Třech králů“).

Městský úřad, Brzeg, ul. Robotnicza 12
tel./fax +(48-77) 404 57 85
www.brzeg.pl, promocja@brzeg.pl
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„Malá Vídeň”
Cieszyn

Město se rozkládá na pohraniční řece Olši u Slezských
Beskyd, s památkovou urbanistickou soustavou, náměstím
a uličkami. Na stromy zdobené Zámecké hoře se nachází
románská rotunda sv. Mikuláše z přelomu 11. a 12. století,
zachovalá v takřka původním stavu. Pozoruhodný je také
neogotický altán se studnou z 16. století. K jiným památkám
patří kostely, klášterní areály a evangelický hřbitov z 19.
století.
Městské centrum informace, Cieszyn, Rynek 1
tel. +(48-33) 852 07 01, fax 85214 87
www.cieszyn.pl, promocja@um.cieszyn.pl

Slezské vojvodství
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Stezka orlích hnízd
Olsztyn, Mirów, Bobolice, Ogrodzieniec

Duchovní hlavní
město Polska
Čenstochová

Čenstochová je často
označována jako duchovní hlavní
město Polska. Město láká turisty
a poutníky, kteří cestují především
do kláštera otců paulinů jakožto
centra mariánského kultu. V
jasnohorské kapli je umístěn
zázračný obraz Matky Boží s
Dítětem, známý jako Černá Madonna, ke kterému každoročně
putují miliony poutníků. V muzeích
jsou shromážděny sbírky umění a
cenné dary. V blízkosti se nachází
Krakovsko-Čenstochovská
vysočina s velmi dobrými
podmínkami pro pěstování pěší
turistiky, horolezectví a jezdectví.

Městské centrum informace, Częstochowa,
Al. NMP 65
tel. +(48-34) 368 22 50, fax 368 22 60
www.czestochowa.um.gov.pl
mci@czestochowa.um.gov.pl
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Lovecké sídlo
Promnice

Lovecký zámek pszczynského knížete z 19. století ve slohu
anglické neogotiky se nachází uprostřed lesů u jezera.
V oknech můžeme obdivovat krásné vitráže s řezanými
trámy a stěny obložené dřevem. Dnes je zde luxusní hotel a
restaurace.
Lovecký zámeček, Promnice
tel. +(48-32) 219 40 63, tel./fax 219 46 78
www.promnice.com.pl, hotel@promnice.com.pl

Bohatá krasová krajina Krakovsko-Čenstochovské vysočiny
je zpestřená bílými vápencovými skalními pozůstatky,
skalním pohořím, jeskyněmi a stržemi. Vyskytuje se zde
různorodý živočišný a rostlinný svět. Nacházejí se tady četné
zříceniny středověkých zámků. Zámky a ochranné věže tvoří
„Stezka orlích hnízd”: Čenstochová, Olsztyn, Potok Złoty,
Ostrężnik, Mirów, Bobolice, Podlesice, Ogrodzieniec, Pilica,
Smoleń, Bydlin, Klucze, Rabsztyn, Olkusz, Ojców a Krakov.
Vedle peších tras jsou i cyklistické stezky a stezky pro jízdu
na koních.
Svaz jurajských obcí, Ogrodzieniec, pl. Wolności 42
tel./fax+(48-32) 673 33 64
www.jura.info.pl, biuro@jura.info.pl

MD HITY CZESKIE LAST w domu.indd 38

12.05.2014 09:39

39
129
I5

Nádherný knížecí palác
Pszczyna

Kdysi hrad, nyní zámek pszczynských knížat, přestavěný
ve 2. polovině 19. století ve slohu francouzské renesance je obklopen rozlehlým krajinným parkem. V
zámeckém muzeu je uloženo asi 80% původního vybavení interiérů z přelomu 19 a 20. století. Zpřístupněné
k prohlídkám je císařské apartmá, kabinet miniatur a
zbrojnice.

Zámecké muzeum, Pszczyna
ul. Brama Wybrańców 1
tel. +(48-32) 210 30 37, fax 449 03 33
www.zamek-pszczyna.pl, kancelaria@zamek-pszczyna.pl
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Památkový důl
Tarnovské Hory (Tarnowskie Góry)

Dříve byly významným střediskem těžby olovnatých rud
se stříbrnou příměsí. Po uzavření dolů jsou veřejnosti
zpřístupněny labyrintní chodby, komory a odvodňovací štoly.
V památkovém Dole stříbronosných rud je možno navštívit
staré vyroubené prostory. V některých místech je prohlídka
možná pouze na loďkách. Na povrchu se nachází Muzeum
hornictví a skanzen parních strojů. Důl „Černý pstruh” je
možné si prohlédnout pouze na loďce.
Kancelář pro obsluhu turistického ruchu
Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2
tel./fax +(48-32) 285 49 96
www.kopalniasrebra.pl, smzt@kopalniasrebra.pl
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Hornický skanzen
Zabrze

Největší městskou atrakcí je Muzeum uhelného hornictví se
32 tisíci exponáty. Hornický skanzen „Královna Luiza” se
skládá z povrchové části s unikátním parním strojem a výtahovým strojem a dále z části podzemní, kde se návštěvníci
seznamují s různými technikami těžby, stavbou hornických
chodeb a prací velkých důlních zařízení.
Muzeum hornictví
Zabrze, ul. 3 Maja 19
tel. +(48-32) 271 88 31, 271 65 91
www.muzeumgornictwa.pl
mgw@muzeumgornictwa.pl
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Ráj pro lyžaře a folklor
Slezské a Žywiecké Beskydy

Slezské Beskydy bývají v zimě krásně zasněžené. Jsou
proslulé četnými ubytovnami, turistickými a lyžařskými
tratěmi a lyžařskými vleky zejména ve Szczyrku, Wiśle,
Ustroni. Żywiecké Beskydy jsou proslulé rekreačními
středisky pro pěstování zimních sportů: Korbielów, Zawoja,
Zwardoń, Węgierska Górka. Folklor se zachoval se v Istebné
a Koniakově (výroba krajek). Vždy v srpnu se ve Szczyrku,
Wiśle, Ustroni a Żywci koná Týden beskydské kultury, v
němž se prezentuje 4 000 lidových umělců.
Městské centrum turistické informace
Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 4, tel. +(48-33) 819 00 50, fax 819 00 61
www.it.bielsko.pl, mci.bielsko@skg.pl
Turistické informační centrum, Żywiec, Rynek 12
tel./fax +(48-33) 861 43 10

MD HITY CZESKIE LAST w domu.indd 39

12.05.2014 09:39

134
H7

Hrad a překrásná jeskyně
Chęciny a jeskyně Raj

Nad starým městem se tyčí zříceniny gotického královského hradu z přelomu 13. a 14. století, jehož půdorys byl
přizpůsoben tvaru kopce a patřil k nejkrásnějším polským
tvrzím. Dnes jsou zříceniny zpřístupněny turistům. Z věže se
rozprostírá krásný rozhled na Svatokřížské hory, občas jsou
k vidění Tatry. V blízkosti se nachází jeskyně Ráj, která je
považována za nejhezčí v Polsku. Turistická stezka o délce
180 m je vedena komorami a chodbami s fantastickými
krasovými útvary.
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Město na čtyři roční období

Jeskyně Raj, Chęciny
tel./fax +(48-41) 346 55 18, www.lysogory.com.pl, pt@lysogory.com.pll

Kielce

Nejcennější památkou je zachovalý palác krakovských
biskupů z 12. století. Pozornost budí interiéry se zachovalými polychromními nástěnnými a stropními malbami
a bohatou sbírkou polského malířství z 19. a 20. století.
V současné době zde sídlí Národní muzeum. Naproti
zámku stojí katedrála Nanebevzetí Panny Marie, původně
románská, nyní barokní. V nedaleké Tokarni se nachází
Muzeum kielecké vesnice – skanzen regionální architektury
s venkovskými chalupami, dvory, větrným mlýnem, sýpkou,
kapličkami a kříži. Město nabízí turistům možnost celoroční
aktivní rekreace: pěší trasy, cyklistické stezky, lyžařské tratě,
koupaliště.

Svatokřížské vojvodství

Městské centrum turistické informace, Kielce, pl. Niepodległości 1
tel. +(48-41) 367 64 36, tel./fax 345 86 81
www.um.kielce.pl, moit@um.kielce.pl
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Neolitická
osada
Krzemionki, Bałtów

Přírodně-archeologická rezervace se rozkládá na území neolitického dolu silicitu páskového. Turistům jsou zpřístupněny
dvě podzemní turistické trasy, každá o délce asi 100 m.
V muzeu je prezentace techniky těžby a opracování silicitu.
K vidění je rekonstrukce neolitické vesnice.
Archeologická a přírodní rezervace, Krzemionki
tel. +(48-41) 262 09 78, fax 265 36 51
www.um.ostrowiec.pl/
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„Malý Řím”
Sandoměř (Sandomierz)

Sandoměř leží na vysokém břehu Visly, patří k nejstarším
a nejkrásnějším polským městům. Pozoruhodná je unikátní
architektonická zástavba Starého Města s gotickou Opatovskou bránou, radnicí z 14. století a gotickou katedrálou.
Nejcennější památkou je románský kostel sv. Jakuba a
klášter dominikánů s bohatou výzdobou a ochrannou zvonicí. Pod Starým Městem je vedena turistická trasa s řadou
podzemních sklepů spojených chodbami. Ve městě a okolí
se nacházejí malebné strže s bohatou flórou.
Polská turistická a vlastivědná společnost (PTTK)
Sandomierz, Rynek 12
tel./fax +(48-15) 832 23 05, 832 26 82
www.pttk-sandomierz.pl, poczta@pttk-sandomierz.pl
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Cisterciacká
stezka
Jędrzejów,
Koprzywnica,
Wąchock

Stezka cisterciáckého
řádu vede dvěma třetinami
polského území a zahrnuje
celkem 40 míst. Svatokřížský
cisterciácký úsek tvoří opatství v Jędrzejowě, Koprzywnici
a Wąchocku. Ve vzdálenosti
několika desítek kilometrů
se nacházejí velmi cenné
románské stavby, které byly
počátkem církevní architektury v Polsku.
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Stezka technických objektů
Sielpia Wielka, Samsonów, Starachowice,
Maleniec

Rozvoj Svatokřížské průmyslové oblasti je zaznamenán již
v 15. století. V polovině 17. století se železné rudy těžily a
zpracovávaly ve 134 místech regionu. Četné pozůstatky
dávných průmyslových a hornických objektů jsou zpřístupněny
veřejnosti k prohlídce: Sielpia Wielka – zachovalé zříceniny dolu
železné rudy jsou dnes muzeem techniky, Samsonów - zachovalé zříceniny huti železa, Starachowice s nejcennější vysokou
pecí v Evropě, fungující v polovině 19. století. a Maleniec –
zachovalá válcovna a hřebíkárna z 19. století.
Městské centrum turistické informace, Kielce, pl. Niepodległości 1
tel. +(48-41) 367 64 36, tel./fax 345 86 81
www.um.kielce.pl, moit@um.kielce.pl

Městské centrum turistické informace,
Kielce, pl. Niepodległości 1
tel. +(48-41) 367 64 36,
tel./fax 345 86 81
www.um.kielce.pl, moit@um.kielce.pl
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Hrad Krzyżtopór
Ujazd
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Nejstarší polské hory
Svatokřížské hory

Monumentální obranný hrad patří k největším v Polsku. Byl
postaven v první polovině 12. století na skále, která bránila
vyhození do vzduchu, byl obklopen dodnes zachovalou
fortifikační tvrzí. Stavba zrcadlila kalendář: 4 bašty – čtvrtletí,
12 velkých síní – měsíce, 52 místností – týdny, 365 oken –
dny v roce. Interiéry prosluly svým přepychem. Na zámku se
konají rytířské turnaje o šavli syna zakladatele hradu.

Obecní úřad, Iwaniska, ul. Rynek 3
tel./fax +(48-15) 860 12 54
www.krzyztopor.org.pl, zamek@krzyztopor.org.pl

Svatokřížské hory jsou nejstarším horským masivem
v Polsku s holými kamennými vrchy. Jejich nejvyšší a
nejkrásnější jejich části, např. jedlový prales, se nacházejí
na území Svatokřížského národního parku. Na Lysé hoře
druhém nejvyšším vrcholku Svatokřížských hor (596 m n. v.),
se nachází klášter benediktinů s relikviemi Svatého kříže.
U hory se vždy v záři konají Svatokřížské Dymarky
s prezentací tavení železa podle postupu před 2000 lety.

Turistické informace
Nowa Słupia, ul. Świętokrzyska
tel. +(48-41) 317 76 26, 317 70 13
www.nowaslupia.pl
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Historické hlavní město Polska
Krakov (Kraków)

Památková staroměstská zástavba společně s Wawelem je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Pozornost budí
architektonický komplex v oblasti Starého Města s původní středověkou zástavbou. Určitě navštivte tato místa: největší středověké
náměstí v Evropě, Mariacký kostel s cenným dřevěným pětikřídlovým gotickým oltářem, Wawel s královským zámkem, katedrálu s
cennou renesanční kaplí a středověkou univerzitní budovu Collegium Maius s unikátní sbírkou astronomických přístrojů. V Tynci se
nachází opatství benediktinů z 11. století. Tento objekt očekává zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Čtvrť Kazimierz s
památkami židovské kultury, hřbitovem z 16. století a synagogami je často navštěvována turisty. V jedné synagoze sídlí Židovské
muzeum. Během léta se koná festival židovské kultury, který navštěvují hosté z celého světa. Jsou pro ně připraveny koncerty,
divadelní představení, výstavy, přednášky, letní taneční školy a na závěr festivalu v Široké ulici večerní koncert. Ve městě se celoročně
pořádají četné kulturní akce.

Malopolské vojvodství

Stanoviště městské informace, ul. Szpitalna 25
tel. +(48-12) 432 01 10, fax 432 00 60
www.krakow.pl, it-krakow@wp.pl

142
I6

Světoznámý solný důl
Velička (Wieliczka)

Solný důl je zapsaný na Seznam světového dědictví
UNESCO. Jeden z nejstarších dolů ve světě je dosud v provozu, nepřetržitě od 13. století. Turistům byla zpřístupněna
podzemní prohlídková trasa dlouhá 3,5 km, která vede
nádherným světem solných chodníků a komor s unikátními
sochami. Nejkrásnější je kaple blahoslavené Kingy v hloubce
101 m, vytesaná v solném monolitu s lustry ze solných
křišťálů a sochami z kamenné soli. V solném dole je lokalizované podzemní sanatorium. V muzeu se nachází expozice
hornického nářadí a dokumentů prezentujících dějiny dolu.
Solný důl, Wieliczka, ul. Daniłowicza 10
tel. +(48-12) 278 73 02, fax 278 73 33
www.kopalnia.pl, turystyka@kopalnia.pl
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Mystérium passio
Kalwaria Zebrzydowska

Kostel otců bernardinů v Kalwarii Zebrzydowské s klášterem
a poutním parkem byl zapsán na Seznam světového
dědictví UNESCO. Barokní kostel z 17. století proslul
zázračným obrazem Boží Matky Kalvárské. Tzv. kalvárské
stezky – souhrn církevních budov, kaplí a kostelíků – jsou
malebně rozmístěné na kopcích a v údolí potoka. Každý rok
sem přichází víc než milion poutníků. Město je známé svým
barevným velikonočním mystériem a posvíceními.
Největší poutě se konají ve velikonočním týdnu a na oslavu
Nanebevzetí Panny Marie.
Klášter otců bernardinů, Kalwaria Zebrzydowska
tel. +(48-33) 876 63 04
www.kalwaria.ofm.pl, kustosz@kalwaria.ofm.pl
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Místo smrti
milionů obětí
Osvětim-Březinka
(Oświęcim-Brzezinka)

Objekt se nachází na Seznamu
světového dědictví UNESCO. V
roce 1940 začali fašisté stavět
tábor v Osvětimi a v 1942 v
Březince.. Největší hitlerovský
tábor na území Polska se stal
místem masového vyhlazování
lidí. V táboře známým pod
názvem Auschwitz-Birkenau
zahynulo více než 1,5 milionů
vězňů, většinou Židů z Polska a
střední Evropy; druhou národnostní skupinou byli Poláci. V
každoročním Pochodu živých
na památku obětem holocaustu kráčejí cestou od brány
tábora Auschwitz k Památníku
mučednictví národů v Březince
tisíce Židů z celého světa a
polská mládež.
Státní muzeum Auschwitz-Birkenau
Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 20
tel. +(48-33) 844 81 02, fax 843 19 34
www.auschwitz.org.pl, muzeum@
auschwitz.org.pl
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Vápencové skály
údolí Prądnika
Národní park Ojców

Ojcowský národní park je kandidátem na Seznam světového
dědictví UNESCO. Půvabné údolí řeky je zpestřeno zázračně
vytvarovanými vápencovými skalami, uvnitř kterých se
nachází jeskyně s mnoha druhy netopýrů. Skály jsou vysoké
až 60 m. Pozornost si zasluhují středověké hrady v Ojcówě
(zříceniny) a v Piaskové Skale (muzeum interiérů, dějin hradu
a renesančního umění).
Ojcowský národní park, Ojców 9
tel. +(48-12) 389 10 39, fax 389 20 06
www.opn.pan.krakow.pl, opnar@pro.onet.pl

Trasa dřevěné architektury
Dębno, Binarowa, Lipnica Murowana,
Sękowa

Šest nejzajímavějších budov, nacházejících se na malopolské
a podkarpatské trase dřevěné architektury, je zapsáno na
Seznam světového dědictví UNESCO. V Malopolském vojvodství patří k této skupině: kostel sv. Michala Archanděla v
Dębně z 15. stol., kostel sv. Michala Archanděla v Binarowě
přibližně z 1500., kostel sv. Leonarda z 15. stol. v Lipnici
Murowané, gotický kostel sv. Filipa a Jakuba v Sękowe, a
v Podkarpatském vojvodství – kostely v Haczově z 15 stol.
a v Blizné z 15.-17. stol. Jiné zajímavé kostely ležící na této
trase se nacházejí v Lachowicích - barokní kostel sv. Petra a
Pavla a v Orawce - kostel sv. Jana Křtitele z 17. stol.
Turistické informace, Nowy Sącz,ul. Szwedzka 2,
tel./fax +(48-18) 444 24 22, 443 55 97
www.cit.com.pl, www.nowysacz.pl
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Plavba na vorech po Dunajci
Pieninský národní park

Pieniny tvoří malé vápencové horské pásmo s neopakovatelnými scenériemi. Řeka Dunajec protéká Pieninami
nádherným kaňonem. Každoročně, od jara až do podzimu,
mohou turisté plout na dřevěných vorech kaňonem Dunajce
z obce Sromowce Wyżne přes Szczawnici do Krościenka.
Během plavby mohou obdivovat vápencové skály a skalní
útesy Pienin vysoké několik set metrů, které se tyčí přímo z
hladiny řeky, a nejhezčí místa Pieninského národního parku.
Sdružení pieninských vorařů
Sromowce Wyżne, ul. Kąty 14
tel. +(48-18) 262 97 21, tel./fax 262 97 93
splyw@flisacy.com.pl, www.flisacy.com.pl
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Za zdravím
a odpočinkem
Krynica

Perla polských lázní se nachází na okraji Sądeckých Beskyd.
Pozornost turistů upoutá především promenáda, krásné
penziony, lázeňské domy, amfiteátr a místa, kde se pijí
minerální vody z 20 pramenů. Kromě toho Krynica nabízí
zajímavé procházkové a výletní okolí s krásnými rozhledy. Je
to také středisko zimních sportů s nejdelší v Polsku gondolovou lanovku na Jaworzynu Krynickou. Na tomto vrcholu jsou
výborné podmínky pro aktivní odpočinek a krásný rozhled na
Beskydy a Tatry. Nejdůležitější kulturní událostí je zde Festival
árií a písní Jana Kiepury.
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Polské Alpy
Tatry

Centrum turistické informace, Krynica , ul. Piłsudskiego 8
tel. +(48-18) 471 56 54, fax 471 55 13
www.krynica.pl, it@krynica.pl

Tatranský národní park chrání polské Tatry. Spolu se sousedním slovenským národním parkem je zapsán do Seznamu
světových rezervací biosféry UNESCO. Nejvyšším horským
pásmem alpského typu ve střední Evropě je nejvyšší polský
vrchol Rysy 2 499 m n.v. Četné turistické stezky umožňují
poznat nejkrásnější horská zákoutí, mj. horská jezera,
údolí, vodopády, jeskyně. Jsou zde výborné podmínky pro
horolezectví, speleologii a pěší turistiku po celý rok a v zimním období pro lyžování.

Malopolské vojvodství

Centrum turistické informace
Zakopane, ul. Kościuszki 17
tel. +(48-18) 201 22 11, fax 206 60 51
www.zakopane.pl, info@um.zakopane.pl
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Pieninské
hrady
Czorsztyn a
Niedzica

V Niedzici se nachází
malebný gotický obranný
hrad, jehož současný stav
je výsledkem renesanční
přestavby. Z horního hradu
turisté mají krásný rozhled
na Pieniny, czorsztyňský
záliv, přehradu a zříceniny
hradu v Czorsztyně z 14.stol.
Uvnitř hradu v Niedzici sídlí
muzeum dějin Spiše a hradu,
archeologická a historická
expozice. Zříceniny hradu v
Czorsztyně jsou zpřístupněny
návštěvníkům.

Společnost historiků umění –
Zámecký soubor, Niedzica
tel./fax +(48-18) 262 94 89, 262
94 80
shsniedzica@wp.pl
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Nejstarší solný důl
Bochnia

Solný důl v Bochni z 13. stol. s turistickou trasou dlouhou
2,5 km v hloubce 290 m patří k nejstarším na světě. V
největší komoře dolu zvané „Ważyn“ se pořádají rekreační a
lázeňské aktivily.
Lázně Solný důl Bochnia, Bochnia, ul. Solna 2
tel. +(48-14) 615 36 36, fax 612 20 50
www.kopalniasoli.pl, biuro@sutorisbochnia.com.pl
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Magnátský zámek
Nowy Wiśnicz

Zdejší zámek je gotickou, renesanční a barokní rezidencí
magnátských rodů Kmitů a Lubomirských. Můžeme tu
obdivovat krásné spojení obranné a rezidenční architektury
s nádherným rozhledem. Uvnitř se nachází výstava dějin
zámku a jeho obnovy, sarkofág Stanisława Lubomirského,
výstava měděného a mosazného nádobí a makety malopolských rezidencí.
Zámek, Nowy Wiśnicz
tel./fax +(48-14) 612 83 41
www.muzeum.sacz.pl
sekretariat@muzeum.sacz.pl
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Renesanční náměstí
Tarnov (Tarnów)

V Tarnově se zachovala středověká urbanistická struktura
města. K nejcennějším památkám patří: pozdně gotická katedrála Narození Nejsvětější Panny Marie s pozoruhodnými
nástěnnými náhrobky, goticko-renesanční radnice uprostřed
náměstí, obklopená měšťanskými domy, věž z 16 stol., bima
– pozůstatek synagogy zničené v roce 1940. Na židovském
hřbitově se nachází asi 3000 náhrobků. Za prohlídku stojí
zajímavé diecézní a etnografické muzeum.

Tarnovské oblastní centrum koordinace a turistických služeb
Tarnów, Rynek 7, tel. +(48-14) 627 87 35, 627 87 36
www.turystyka.tarnow.pl, centrum@turystyka.tarnow.pl
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Město papeže
Wadowice

Ve Wadowicích se narodil papež Jan Pavel II. (muzeum je
umístěno v jeho rodném domě). Přijíždí sem mnoho turistů
a poutníků z Polska a celého světa. V bazilice Obětování
Nejsvětější Panny Marie se nachází kněžiště z 15. stol. a
křtitelnice, u níž byl pokřtěn budoucí papež.
Turistické informace, Wadowice, ul. Kościelna 4
tel./fax +(48-33) 523 31 56
www.wadowice.pl, biuro@it.wadowice.pl
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Zimní hlavní město Polska
Zakopane

Jedno z nejznámějších rekreačních středisek, tzv. zimní
hlavní město Polska, leží u úpatí Tater a je městem s nejvyšší
polohou v Polsku. Zachoval se tady horalský folklor.Turisté
mají k dispozici velký počet noclehových, gastronomických
a turistických objektů. K dispozici je lanovka na Kasprowy
Wierch, pozemní lanovka na Gubałówku, lyžařské vleky a
skokanské můstky na svahu Krokwie. Nádherné rozhledy
a mnohé kulturní a sportovní atrakce lákají turisty z celého
světa. Koná se zde mj. Mezinárodní festival folkloru horských
zemí.

Turistické informace, Zakopane, ul. Kościuszki 17
tel. +(48-18) 201 22 11, fax 206 60 51
www.zakopane.pl, info@um.zakopane.pl

MD HITY CZESKIE LAST w domu.indd 45

12.05.2014 09:39

156
H8

Renesanční rezidence
Baranów Sandomierski

Turisty láká dobře zachovalá, krásná, pozdně renesanční
magnátská rezidence z přelomu 16. a 17. stol. Vnitřní
nádvoří je obklopeno krásnými galeriemi, arkádami a sloupy.
Uvnitř sídlí zajímavé muzeum interiérů, výstavy a jedinečné
oddělení věnované síře. V časti interiéru se nachází hotel. V
obrovském parku turisté obdivují zahradní terasy a fontány.
Palácový a parkový komplex, Baranów Sandomierski, ul. Zamkowa 20
tel. +(48 15) 811 80 39, tel./fax 811 80 40
www.baranow.motronik.com.pl, zamek.baranow@motronik.com.pl
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Nejstarší naftový důl na světě
Bóbrka

Ve vesnici se nachází unikátní muzeum – Skanzen naftového průmyslu. V roce 1854 byl tady zřízen první ručně
vyhloubený naftový důl na světě. Zachovaly se památkové
objekty dolů z 19. stol., dva doly v provozu, vrtné věže,
nářadí a přístroje, dřevěné budovy dolu. V jednom z objektů
si turisté mohou prohlédnout předměty týkající se naftového
průmyslu, mj. kolekce petrolejových lamp.

Podkarpatské vojvodství

Muzeum naftového a plynárenského průmyslu, Bóbrka
tel./fax +(48-13) 433 34 89, 433 34 78
www.geo.uw.edu.pl, muzpnbob@karpaty.pl
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Hradební komplex s parkem
Krasiczyn

Hradební komplex s parkem v Krasiczyně je jednou z
nejhezčích pozdně renesančních staveb v Polsku. Je
to čtyřhranná stavba s vnitřním nádvořím a arkádami.
Ozdobou zámku je mj. azurová atika, malířské a
sádrové výzdoby. Zámek je částečně zpřístupněný
návštěvníkům. Nachází se zde hotel v objektu z 19.
stol. v krajinném parku (20 ha) s unikátními druhy
stromů a keřů.
Palácový a parkový komplex, Krasiczyn
tel. +(48-16) 671 83 21, tel./fax 671 83 16
www.krasiczyn.motronik.com.pl
hotel.krasiczyn@motronik.com.pl
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Obrovské varhany
Leżajsk

Nejcennější památkou města je klášterní komplex
bernardinů, obklopený opěrnou zdí s věžemi ze 17. stol.
Pozdně renesanční kostel proslul zázračným obrazem Matky
Boží Utěšitelky z 2. pol. 16. stol. a je cílem pro poutníky
a turisty. Známé varhany z konce 17. stol. jsou jedněmi z
nejkrásnějších v Polsku. Konají se zde hudební koncerty a v
létě Mezinárodní festival komorní a varhanní hudby. V městě
se nachází i jiné památky, mj. Radnice a měšťanské domy z
18. stol.
Klášter otců bernardinů, Leżajsk, pl. Mariacki 8
tel. +(48-17) 242 00 06
fax 242 83 59, lezajsk@bernardyni.ofm.pl
www.bernardyni.ofm.pl/klasztor/lezajsk
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Palác,
hudba
a povozy
Łańcut

Zámek z 1.pol. 17. stol.,
později je výborně zachovalý
a obklopený bastiónovým
opevněním. Uvnitř paláce budí
pozornost Muzeum památkových interiérů z 17. do začátku
20. stol. s exponáty výtvarného
umění, krásnou malířskou
a sochařskou výzdobou. V
nádherném tanečním sále se
každoročně konají hudební
festivaly. V objektech bývalé
konírny je Muzeum povozů
s unikátní kolekcí povozů a
koňských postrojů. Turisty
nadchne krajinný park z 19.
stol. a poblíž stojící synagoga
z 18. stol.

Muzeum – zámek
Łańcut, ul. Zamkowa 1
tel. +(48-17) 225 20 08, fax 225 20 12
www.zamek-lancut.pl/
muzeum@zamek-lancut.pl
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Město tří kultur
Přemyšl (Przemyśl)

Přemyšl je městem mnoha kultur, se světskými a sakrálními
památkami. Vévodí jim částečně gotická a barokní katedrála
s zázračnou alabastrovou soškou Matky Boží z 15. stol.
Pozornost upoutá především „Tvrz Přemyšl“, jedinečná
stavba fortifikačního umění z přelomu 19. a 20. stol., která je
po Antverpách a Verdunu třetí evropskou pevností.. Skládá
se ze dvou okruhů (vnější 8-12 km od města) a 42 pevností,
každé jiné. Zachovalé zbytky opevnění jsou unikátní turistickou atrakcí.

Centrum turistické informace
Przemyśl, Rynek 26
tel. +(48-16) 675 16 64
www.przemysl.pl, oitinform@wp.pl
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Oblast s nejnižším
počtem obyvatel
v Evropě
Bieszczady
a Nízké Beskydy

162

Největší skanzen
Sanok

K pozoruhodnostem patří zachovalá středověká urbanistická
struktura nejstarší městské části. Nejcennější památkou je
zámek a Muzeum sanockého kraje s cennou kolekcí ikon
nacházející se 1,5 km od centra v Muzeu lidového stavebnictví. Vzhledem k počtu objektů se jedná o největší muzeum v Polsku a jedno z nejkrásnějších muzeí na otevřeném
prostranství v Evropě. Expozice prezentuje architekturu etnografických skupin z polsko-ukrajinského pohraničí, východní
části Karpat a Podkarpatí (přes 100 dřevěných objektů ze
17.-20. stol.), typické struktury vesnických staveb, zařízení
hospodářství, pravoslavné kostelíky, mlýny, větrné mlýny.
Muzeum lidového stavitelství, Sanok, ul. Traugutta 3
tel. +(48-13) 463 09 04, fax 463 53 81
www.bieszczady.pl/skansen, skansen@bieszczadyonline.pl
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Tato oblast se jeví jako nejzapadlejší
a nejdivočejší kout Polska.
Nejvýznamnější částí Bieszczad je
Bieszczadský národní park. Zajímavostí
jsou náhorní pastviny – poloniny - kde
žije spousta dravých ptáků a savců.
Vzhledem k unikátním přírodním podmínkám je park součástí mezinárodní
rezervace biosféry Východní Karpaty.
Turisté zde najdou výborné podmínky
pro pěší turistiku, lyžování a jízdu
na koních. V Nízkých Beskydech je
Magurský národní park. Ozdobou
Bieszczad a Beskyd jsou dřevěné
pravoslavné kostely.

Bieszczadský národní park, Ustrzyki Górne 19
tel. +(48-13) 461 00 50, www.oie.bdpn.pl,
bdpn@wp.pl
Magurský národní park, Krempna 59, tel./
fax+(48-13) 441 40 99
www.magurskipn.pl, magurskipn@pro.onet.pl
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Polská republika

Co můžete vyvézt ?

Plocha : 312 000 km2.
Stát ve střední Evropě, sousedící s Německem, Českou republikou,
Slovenskem, Ukrajinou, Běloruskem, Litvou a Ruskem.
Severní hranici o délce 500 km tvoří pobřeží Baltského moře.
Obyvatelstvo : 38 milionů.
Státní znak : bílý orel se zlatou korunou.
Státní vlajka : bílo-červená. Úřední jazyk : polština.
Hlavní město : Varšava. Další velká města : Gdaňsk, Katovice, Krakov,
Lublin, Lodž, Poznaň, Štětín, Vratislav.
Podnebí : mírné, střední červencová teplota 19°C,
v létě často dosahuje 30°C.
Od ledna do března panují dobré podmínky pro zimní sporty.

Polské celní předpisy jsou podobné předpisům platným v dalších
zemích Evropské unie. Zevrubné informace získáte na polských
konzulátech a na Ministerstvu financí,
tel. +(48-22) 694 31 94, www.mf.gov.pl/sluzba_celna.

Letadlo
V Polsku je několik letišť : ve Varšavě, Gdaňsku, Katovicích, Krakově,
Lodži, Poznani, Řešově, Štětíně a Vratislavi. Státním přepravcem
jsou Polské aerolinie LOT S.A. Přesné informace o leteckých spojích
najdete na internetové stránce Polských aerolinií LOT www.lot.com.
Do Polska létají letadla mnoha dalších přepravců např. Air Polonia
– www.airpolonia.com, Air Berlin – www.airberlin.com, Easy Jet –
www.easyjet.com, Germanwings – www.germanwings.com, Sky
Europe – www.skyeurope.com, WizzAir – www.wizzair.com. .

Svátky a dny pracovního klidu

Vlakové spoje
Celá země je protkána hustou železniční sítí a největší města spojují
vlaky IC. Vlakové spoje řídí Polské státní železnice. Všechny důležité
informace můžete získat prostřednictvím internetu www.pkp.com.pl.

Where to stay?

Autobusové spoje

Všechny hotely jsou klasifikovány v kategoriích od těch nejlevnějších
po ty nejluxusnější.
• Hotel můžete rezervovat telefonicky nebo přes internet : www.
discover-poland.pl, www.hotelsinpoland.com, www.polhotels.com,
www.hotelspoland.com, www.polhotel.pl, www.warsawhotel.com,
www.orbisonline.pl.
• Zvláštním zážitkem je pobyt v památkových objektech (na zámcích, hradech, v palácích, dvorech a mlýnech), adaptovaných na
hotely : tel. +(48-22) 433 60 30, www.leisure-heritage.pl
• Rezervace v agroturistických hospodářstvích :
tel. +(48-52) 398 14 34, 602 459 137, www.agritourism.pl,
federgg@wp.pl.
• Mládežnické chaty a boudy : tel. +(48-22) 849 81 28, tel./fax 849
83 54, www.hostelling.com.pl.
• Místa na kempech : tel./fax +(48-22) 810 60 50,
www.pfcc.info.

Rychlostní komunikace a rozvětvená síť lokálních silnic umožňují
dojezd do všech polských měst a obcí. V celé zemi existují státní a
soukromé autobusové linky.

.

Praktické informace

Dny pracovního klidu jsou všechny soboty a neděle, svátky : Nový rok
(1.1.), Velikonoce (neděle a pondělí) – pohyblivé svátky, Svátek práce
(1.5.), výročí Ústavy 3.máje (3.5.), Boží tělo (čtvrtek, pohyblivý svátek),
Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie (15.8.), Všech svatých (1.11.),
státní svátek vyhlášení samostatnosti (11.11.), Vánoce (25.,26.12.).
Kde přenocovat ?
Vyberte si od ubytoven až po nejluxusnější hotely.

Čím zaplatit ?
Peníze nejlépe směníte v bankách nebo ve směnárnách.
Kreditními kartami můžete platit mj. v prodejnách, cestovních
kancelářích, leteckých zastupitelstvích a na benzinových stanicích.
Ztrátu kreditní karty je třeba okamžitě hlásit na telefonní číslo +(4822) 515 31 50 nebo 515 30 00 (celých čtyřiadvacet hodin. Polskou
valutou je zlotý (PLN). Jeden zlotý má 100 grošů. Mince : 1, 2 a 5
zlotých, 1, 2, 5, 10, 20 a 50 grošů, bankovky : 10, 20, 50, 100 a 200
zlotých.
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Taxi
Stanoviště jsou označena nápisem Taxi. Doporučujeme telefonickou
objednávku taxi. Cesty mimo město, v sobotu a v neděli a mezi 22.006.00 hod. jsou dražší.

Dopravní předpisy
Polské dopravní předpisy jsou přizpůsobeny předpisům Evropské
unie. Předpisy týkající se rychlosti vypadají následovně :
• maximální povolená rychlost v obci 50 km/hod. během dne a 60
km/hod. mezi 23.00-6.00 hod.
• maximální povolená rychlost mimo obec 90 km/hod., na rychlostních komunikacích 110 km/hod., na dálnicích 140 km/hod.
Jízda s potkávacími světly je povinná čtyřiadvacet hodin
od 1.10. do konce února.

Telefony
Tísňové linky (pro celé Polsko) :
• 999 – zdravotní pohotovost (bezplatné spojení)
• 998 – požárníci (bezplatné spojení)
• 997 – policie (bezplatné spojení)
• 112 – tísňové spojení pro mobilní telefony (bezplatné spojení)
• V letní sezóně turisté mohou použít dodatečná poplašná spojení :
(+48) 801 888 844, +(48-22) 278 77 77.
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Centra Polské turistické organizace v zahraničí

Stockholm
Amsterdam Berlín

Moskva

Varšava

Londýn
Kijev
Brussels
Paříž Vídeň
Budapešť
New York

Madrid

Řím
Tokio

• BELGIE
• FRANCIE
• HOLANDSKO
• ITÁLIE
• JAPONSKO
• MAĎARSKO
• NĚMECKO
• RAKOUSKO
• RUSKO
• ŠPANĚLSKO
• ŠVÉDSKO
• USA
• VELKÁ BRITÁNIE

• Brusel
• Paříž
• Amsterdam
• Řím
• Tokio
• Budapešť
• Berlín
• Vídeň
• Moskva
• Madrid
• Stockholm
• New Jork
• Londýn

tel. +(32-2) 740 06 20
fax 742 37 35
tel. +(33-1) 42 44 19 00
fax 42 97 52 25
tel. +(31-20) 625 35 70
fax 623 09 29
tel. +(39-06) 482 70 60
fax 481 75 69
tel. +(81-3) 53 23 85 08
ax 53 23 67 51
tel. +(36-1) 269 78 09
fax 269 78 10
tel. +(49-30) 21 00 920
fax 21 00 92 14
tel. +(43-1) 524 71 91 12
fax 524 71 91 20
tel. +(70-95) 510 62 10
fax 510 62 11
tel. +(34-91) 541 48 08
fax 541 34 23
tel. +(46-8) 21 60 75, 21 81 45 fax 21 04 65
tel. +(1-201) 420 99 10
fax 584 91 53
tel. +(44-0) 8700 67 50 10, 8700 67 50 12, fax 8700 67 50 11

www.polska-be.com
info@polska-be.com
www.tourisme.pologne.net info@tourisme.pologne-org.net
www.poleninfo.info
poleninfo@planet.nl
www.polonia.it
turismo@polonia.it
www.polandkanko.org
info@polandkanko.org
www.polska-tourist.info.hu
bakonyi@polska.datanet.hu
www.polen-info.de
info@polen-info.de
www.poleninfo.at
info@poleninfo.at
www.visitpoland.r,
info@visitpoland.ru
www.visitapolonia.org
info@visitapolonia.org
www.tourpol.com
info@tourpol.com
www.polandtour.org
pntonyc@polandtour.org
www.visitpoland.org
info@visitpoland.org
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