Polsko

To nej z aktivní
turistiky

Polsko

To nej z aktivní
turistiky

Jedeme! (let’s go)
Dobrodružství
v Polsku - to je
vzrušující nápad.
Dotyk přírody všemi smysly.
V horách i u moře, u jezer i v hloubi starých lesů a pralesů, v
panenských národních parcích i u horských řek, na loukách
plných květin s pásy vlnících se řek – setkání s čistou krásou přírody.

Dobrodružství s happy endem...
Plná emocí a tajemství. Pod nebem, pod vodou, pod zemí...
off road. Pěšky i na koni, na kole i v jeepu, na lyžích i na padáku, v kajaku i v kluzáku – poměřit síly s živly: vodou, větrem a... sněhem.

Dobrodružství s příchutí...
Po nejobtížnějších závodech a dobrodružstvích... přijde
chvilka k usednutí za stůl. Polska kuchyně láká na svá výborná jídla, voní svěžími bylinkami. Je sofistikovaná a chutná.
Vítejte v Polsku – v zemi dobrodružství s úsměvem.
Polská turistická organizace
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Chochołowské údolí
(Dolina Chochołowska)

5. Tatry
1

4
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(délka 10 km, 920 m n. v.)
Krásné v každém ročním období a velmi oblíbené mezi milovníky
vyhlídkových procházek. V Chochołowském údolí začínají vysokohorské stezky, které vedou na tatranské vrcholy Rakoń (1879
m), Wołowiec (2064 m) nebo Jarząbczy Wierch (2137 m), z nějž
se otevírá panoramatický pohled na polské a slovenské Tatry.
• www.chocholowska.zakopane.pl
• www.dolina-chocholowska.witow.pl
• www.zakopane.eu

1. Kościeliské údolí
2. Chochołowské údolí
3. Údolí pěti jezer
4. Orlí stezka
5. Tatry

Jih Polska zaplňují od západu na východ krásné
a tajemné Sudety a lehce živelné Beskydy. Naší
největší pýchou jsou však nejvyšší polské hory
Tatry (část Karpat), jimž vládne hora Rysy (2 499
m n. v.). Horskými údolími se zalesněnými svahy
nebo skalnatými úbočími vedou stezky, po nichž
můžeme dojít na rozkvetlé horské louky i vrcholy hor.

Údolí pěti jezer (Dolina Pięciu Stawów)

(délka 4 km, přes 1 600 m n. v.)
Údolí obklopené žulovými vrcholy, na jehož dně se třpytí pět jezer
jako horské křišťály, se nejlépe prohlíží shora. Jedno z jezer –
Wielki Staw – je nejhlubší v Tatrách (79 m). Vytéká z něj potok,
který níže v údolí tvoří unikátní vodopády: jmenují se Siklawa a
Mickiewiczovy vodopády. Z Údolí pěti jezer je možné vyrazit na
túru na nejvyšší horu Tater Rysy (2 499 m n. v.).
• www.piecstawow.pl

...chodíme si…po horách…

po zemi i nad zemí

Tatry

v horských zahradách
V Tatrách se nachází více než 300 km dobře značených turistických tras s různou mírou obtížnosti: procházkové, vyhlídkové
a vysokohorské. Horské stezky vedou až 2 300 m vysoko. Všechny procházejí Tatranským národním parkem (Tatrzański Park Narodowy), horskou zahradou, kterou „projektovala“ sama geniální
příroda.
• www.tpn.pl
• www.tatry.org/pl
• www.tatry.info.pl
• www.tatry.pl
• www.e-tatry.com

Orlí stezka (Orla Perć)

(via ferrata)
Nejtěžší horská stezka v Tatrách
dlouhá 5 km. V roce 1903 ji vybudoval kněz Walenty Gadowski jako jednu z prvních ferrat v Evropě. Via ferrata neboli „železná cesta“ je stezka
opatřená řetězy, skobami a žebříky.
Tato trasa vyžaduje zkušenosti, téměř akrobatické schopnosti a odvahu. Název Orlí stezka je odvozen od
orlích hnízd, která jsou dostupná
pouze pro… orly.
• www.tatry.turystyka-gorska.pl/
orla_perc.htm
• www.tatromaniak.fr.pl •

Kościeliské údolí (Dolina Kościeliska)

(délka 9 km, 1 050 m n. v.)
Toto údolí se považuje za nejkrásnější v Tatrách. Do nebe se nad
ním tyčí ostré štíty s nejvyšším vrcholem Błyszcz (2 159 m n. v.).
Na svazích Kościeliského údolí jsou vstupy do horských jeskyní
Mroźna a Mylna, v nichž je možné si prohlédnout veledíla skalní
„architektury“ i „sochařství“.
• www.tatry.turystyka-gorska.pl/koscieliska.htm

4

2
3. Sudety
4

1

1. Evropská dálková trasa E3
2. Sněžka / Śnieżka
3. Sudety
4. Masiv Sněžníku
5. Bieszczady

Sudety

5. Bieszczady

Bieszczady

krásné a tajemné
Sudety obtáčí hustá síť malebných turistických stezek. Některé
šplhají až nad mraky, na nejvyšší horu Krkonoš Sněžku (1 603 m
n. v.), jiné se vinou podél Stolových hor kamennými bludišti, kde
je možné potkat Ducha hor, postavu ze sudetských legend. Na
sudetských stezkách stojí za to dívat se po polodrahokamech,
kterých v těchto starých horách není málo. Můžeme se zde také
setkat s muflony, kteří sem byli přivezeni z Korsiky v 19. století
a od té doby se tu usadili.
Sudetami prochází Evropská dálková trasa E3, po níž lze ujít několik tisíc kilometrů od pobřeží Atlantiku k Černému moři na Ukrajině. Jiné výzvy staví před chodce Hlavní sudetská stezka M. Orlowicze, která vede v délce 350 km ze Świeradowa do Paczkowa
přes nejkrásnější horská pásma Sudet s tajemnými, představivost
dráždícími jmény: Vraní hory, Stolové hory, Orlické, Zlaté…
• www.karkonosze.pl/ •
• www.sudety.it/ •
• www.sniezka.karpacz.pl • www.stolowe.yoyo.pl •
• www.stolowe.pl

hory planoucích buků...
Slovo Bieszczady se každému, kdo neumí polsky, těžko vyslovuje. Rozhodně však stojí za to se to naučit a především se sem
přijet podívat.
Na malém území se se tu nachází mnoho zajímavého: odlesněná
horská sedla zvaná poloniny, stezky v hustém Karpatském pralese, kde se lidské cesty křižují se stopami vlků a medvědů, v údolích pohostinné vesničky plné dřevěných domků, kostelů všech
vyznání. Právě tady je možné za úsvitu vskočit na koně a projet se
horskou stezkou, v poledne plachtit na přehradě nad Solinou, po
poledni vystoupat na Caryńskou poloninu a podívat se na západ
slunce a večer u ohně poslouchat bardské písně… a pochutnat si
na smaženém pstruhovi. V Bieszczadském národním parku (Bieszczadzki Park Narodowy) je vyznačeno 120 km turistických tras
a naučných stezek. Je to skutečná zahrada přírody, kde je možné
ji poznat v panenské podobě. Krásná je také „hraniční stezka“
podél hranic Polska se Slovenskem a Ukrajinou: měří 68 km, projít ji trvá asi 30 hodin, nejnižším bodem trasy je Wysoki Groń (905
m) a nejvyšším Wielka Rawka (1 304 m).
• www.polandforall.com/bieszczady.html
• www.bieszczady.net.pl
• www.bieszczady.info.pl

Hora třech moří

planoucí hory...
Koncem září v Bieszczadech začíná divadlo přírody. Svahy hor
porostlé buky začínají měnit barvu, když se listí zbarví různými
odstíny červené, žluté a hnědé. Zdá se, že hory přímo planou…
V křišťálově čistém podzimním vzduchu přímo září, je to nezapomenutelný pohled. Kdo jednou spatřil toto představení, určitě se
sem vrátí...
• www.twojebieszczady.pl

5

...chodíme si…po horách…

Planoucí buky…

po zemi i nad zemí

Masiv Sněžníku (1 425 m n. v.) tvoří několik horských pásem. Ze
zploštělých hřbetů hor s holými strmými svahy je dobrý výhled do
kouzelné krajiny. Tato místa objevila před asi 100 lety holandská
královna Marianna. Pramení zde bystřiny, které se později vlévají
do velkých evropských řek: Odry, Labe a Dunaje, a spolu s nimi
do třech moří: Baltského, Černého a Severního.
• www.sudety.it/index/gory/regiony/ID,6

3. Baltské moře

1

3

1. Słowińský národní park
2. Baltské moře
3. Evropská dálková pobřežní trasa E9

pohyblivé písky...

slunné pláže…

Polská část Evropské dálkové pobřežní trasy E9 (Ustka – Krynica
Morska) vede takřka po mořském břehu. Tato stezka se spojuje
s jinými, stejně tak krásnými stezkami v okolí Gdaňsku, Kašubské
jezerní oblasti (Pojezierze Kaszubskie) a Tucholských borů (Bory
Tucholskie), kde je vyznačeno více než 2 500 km pěších a cyklistických tras; je mezi nimi také Koperníkovská stezka z Gardeji
přes Kwidzyn do Malborku a Elblągu.
• www.pomorskie.pttk.pl
• www.it-pomorze.pl
• www.it-pomorze.
• pl/index.php?option=com_content&task=view&id=73

Baltské moře

...chodíme...po vodě...

Słowińský národní park (Słowiński Park Narodowy)
na středním pobřeží Baltu patří do Světové biosférické rezervace
UNESCO. V této písčité, pouštní krajině na okraji moře je vyznačeno více než 80 km stezek, které začínají na úrovni moře a stoupají do výšky 115 m. U Łebské kosy (Mierzeja Łebska) jsou jedny
z největších pohyblivých dun v Evropě, vysoké až 50 m. Za vidění
stojí také jezera Gardno a Łebsko nebo skanzen v Klukách, kde
se zachovaly domy, zemědělské nástroje a umělecká díla vyrobená dávnými obyvateli tohoto území.
• www.slowinskipn.pl
• www.pomorskieszlaki.pttk.pl
• www.it-pomorze.pl
• www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/ph/pnp/slow.htm
• www.polandforvisitors.com/travel_poland/slowinski
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Mnoho turistických stezek je vytyčeno přímo
v národních parcích. Díky tomu můžeme pozorovat život přírody jako pod mikroskopem. Stačí jen
trochu rozhrnout stébla trávy, postát na břehu
říční nivy nebo se za úsvitu zaposlouchat do ptačích koncertů a kvákání žab.

3
2

1. Wigierský NP
2. Drawieńský NP
3. Biebrzańský NP

Národní parky…pro pěší

Wigierský národní park (Wigierski Park Narodowy)
Na území tohoto parku je hustá síť více než 190 km pěších, cyklistických i vodních tras, a také pět naučných stezek. Většina z nich
prochází kolem jezera Wigry, které leží ve středu parku a je propojené s mnoha menšími. Některá z nich jsou skutečnými uměleckými díly přírody: lesní jezera zvaná suchary s hnědou, organicky
bohatou vodou. Po parku je možné se toulat po celý rok a od
úsvitu do soumraku.
• www.wigry.win.pl

Drawieńský národní park

...chodíme...po vodě...

(Biebrzański Park Narodowy) - severovýchodní Polsko
18 tras o celkové délce 504 km vede přes nejmalebnější bažiny a
nivy povodí řeky Biebrzy, považované za nejkrásnější v Evropě.
Tento největší polský národní park zaujímá plochu 59 tisíc ha, a
samotné Biebrzańské bažiny (Bagna Biebrzańskie) a cenné přírodní ekosystémy mají více než 25 tisíc ha. Rozlehlé údolní slatiny
s unikátními rostlinami jsou také hnízdištěm a místem obživy pro
nespočetné druhy vodního a bahenního ptactva, za nímž sem přijíždění milovníci ornitologie z celého světa.
• www.biebrza.org.pl
• www.staff.amu.edu.pl
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Baltské moře

(Drawieński Park Narodowy) - severozápadní Polsko
Na území parku je vyznačeno 77 kilometrů pěších tras: přes lesy,
podél řek, kolem jezer, písčitými cestami, po kopcích i v údolích.
Po cestě se setkáme s duby starými 450 let a buky se stářím 300
let, a také s mnoha zástupci flóry Drawského pralesa (Puszcza
Drawska), jímž protéká řeka Drawa, velice ceněná milovníky sjíždění řek na kajacích. Erbovním znakem parku je vydra. Malé kožešinové zvířátko, které je mistrem v lovu pod vodou, a snídá zajímavým způsobem: pohodlně v leže… na vodě.
• www.dpn.pl

Biebrzańský národní park

1
3
5
6
2
4

1. Gdaňsk
2. Štětín
3. Postołowo

4. Binowo
5. Olštýn
6. Naterki

Na milovníky golfu čeká v Polsku 12 mistrovských hřišť s osmnácti jamkami a 19 polovičních
devítijamkových. Najdeme je v různých částech
země, poblíž velkých měst a exkluzivních hotelových komplexů.
• www.golf.pl

Severní Polsko
Golf & Country Club

(Naterki, směr Gietrzwałd)
Luxusní hotel a golfové hřiště v srdci Varmijsko-Mazurska. Mistrovské osmnáctijamkové hřiště navrhli odborníci z Velké Británie.
Charakteristickým rysem hřiště jsou hluboké bunkry,, vysoký
skotský rough a velké (650 m2) zvlněné greeny.
• www.mazurygolf.pl

(Binowo, směr Štětín)
Golfový klub na území chráněné krajinné oblasti obklopený Bukovým pralesem (Puszcza Bukowa). Golfové hřiště (mistrovské
a devítijamkové) je položeno v hornatém terénu s přírodními překážkami a převýšením do 40 m.
• www.binowopark.pl

...k jamce...

...chodíme...od jamky

Binowo Park Golf Club

Postołowo Golf Club

(Postołowo, směr Gdaňsk)
Osmnáctijamkové hřiště mistrovské třídy dlouhé 6,5 km se nachází v malebné krajině Kašubské jezerní oblasti (Pojezierze Kaszubskie). Kromě mistrovského zde najdeme i tréninkové hřiště pro
začátečníky.
• www.golf.com.pl
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Varšava

Krakov

First Warsaw Golf & Country Club

Valley Golf & Country Club

9

...k jamce...

(Paczółtowice)
Osmnáctijamkové hřiště dlouhé 6,5 km bylo postaveno podle
standardů USGA. Uspokojí potřeby i těch nejzkušenějších hráčů.
Charakteristické prvky: velká rozmanitost terénu, široké zvlněné
fairwaye a hluboké bunkry,.
• www.golf.krakow.pl

...chodíme...od jamky

(Rajszew)
Golfové hřiště (mistrovské a 20 tréninkových stanovišť) vzdálené
asi 25 km od centra Varšavy o velikosti 63 ha. Krásně tvarované
hřiště využívá malé rybníčky, které vytvářejí přírodní překážky.
• www.warsawgolfclub.com

1. Rajszew
2. Varšava
3. Krakov
4. Paczółtowice

1. Suwałki
22. Mazury

3

1. Suwałki
2. Mazury
3. Varšava
4. Lodž

4

Popularita turistických výletů na běžkách je rok
od roku vyšší. Není divu, je to krásný sport pro
každého, přirozené prodloužení letní turistické
sezóny a jeden z nejzdravějších způsobů, jak si
prodloužit život. Nejen ve Skandinávii, ale už
v celé Evropě můžeme na běžkařských trasách
potkat teenagery i osmdesátníky – a rozdíl až tří
generací je někdy těžké rozpoznat.

výlety na běžkách

Okolí Varšavy

V Mazovské chráněné krajinné oblasti (Mazowiecki Park Krajobrazowy) je vyznačena 16-ti kilometrová trasa vedoucí přes józefowské duny a podél břehů a meandrů řeky Świder. V Kampinoském pralese (Puszcza Kampinoska) vedou běžkařské trasy
národním parkem uprostřed zimní krajiny starého pralesa.
• www.parkiotwock.pl/mazowiecki
• www.kampinoska.waw.pl/

Zázračný vliv na zdraví, který výlety na běžkách mají, prozkoumal
již v 60. letech 20. století americký lékař a trenér lyžování P. O.
Astrand. Zjistil, že běžkování zlepšuje krevní oběh a fyzickou kondici, okysličuje organismus, zvětšuje kapacitu plic a cvičí vytrvalost i harmonii pohybů. Přitom však nezatěžuje klouby a vazy dolních končetin jako terénní běh.
• • www.nanarty.info/ •
• • www.narty.pl •
• • www.sudety.it/index/narty/biegowe •
• • www.narty.pl/strony/technika-jazdy/narty-biegowe •
• • www.ave.net.pl/narty/index.htm •

Okolí Lodže

V Bolimowském pralese (Puszcza Bolimowska) jsou běžkařské
trasy vyznačeny podél přírodní rezervace Polana Siwica a překrásné řeky Rawka.
• www.przystan.ekoturyzm.pl/bolimowski.htm

...v běhu...po sněhu...

běžkování v nížinách

Mazury

Na celém území „Země tisíce jezer“ čekají na běžkaře kilometry
tras a překrásná krajina.
• www.gora4w.com.pl

Suwałki a okolí

Suwałszczyzna, krajina lesů a jezer,
se nachází v severovýchodní části
Polska. Je to ideální terén pro výlety
na běžkách. Nejvíce tras leží na sever
od města Suwałki a každá z nich se
dá bez váhání popsat slovem nejkrásnější. Každý rok v lednu se tady
pořádá běžkařský závod Wędrówki
Północy, jehož se účastní stovky milovníků této disciplíny.
• www.zima.suwalszczyzna.net •
• www.sot.suwalszczyzna.eu
• www.zima.suwalszczyzna.pl
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1. Sudety

běžkování na horách
V mnoha lyžařských centrech v celém Polsku
jsou vyznačeny rozmanité trasy pro sportovní
i rekreační běžkaře. Najdeme tady i možnost
běžkování v terénu nebo traverzování horských
svahů a lesních porostů.

2. Beskidy

1. Sudety
2. Beskydy
3. Tatry
4. Bieszczady

3. Tatry

4. Bieszczady

Tatry a Podhalí

Na Podhalí, v rozlehlé kotlině pod Tatrami, se nachází mnoho zajímavých sportovních i turistických lyžařských tras. Tuto roli plní
označené stezky pro pěší v nižších partiích hor nebo na plochých
hřbetech kopců v Tatranské Bukovině, Białce nebo v nedalekých
Gorcích. V Tatrách je možné provozovat také náročnější vysokohorské lyžování na označených turistických trasách. Stezky položené nad horní hranicí lesa nejsou udržované a patří k těm obtížnějším. Nejlepší je vyrážet na ně se zkušeným průvodcem,
odpovídajícím vybavením a v dobré kondici.
• www.tatry.pl
• www.visit.malopolska.pl/turystyka/aktywna/?id=88
• www.nanarty.info/polska/malopolska/bukowina-tatrzanska
• http://przewodnik.onet.pl/1110,1595,1064139,1064143,artyk
ulr.html
• http://wakacje.staypoland.com/tatry-wypoczynek.aspx
• www.podhale-sport.pl/s,menu,pol,podsport,1773,biegi_narciarskie.html

Sudety

Pro milovníky běžkování jsou to nejdůležitější hory v Polsku - najdou zde 80 km dobře udržovaných tras. Lehčí z nich vedou do
osady Orla a do horské boudy „Chatka Górzystów“, zatímco ty
náročnější (avšak krásné) najdeme v masivu Sněžky a v okolí Kletna. Stojí za to vyrazit si po lesních cestách Bielských, Bystrzyckých a Kamenných hor a v masivu Velké Sovy projet lyžařský
okruh kolem Rymarze a Kalenice. V Jakuszycích u Sklářské Poruby se v březnu pořádá největší polský otevřený dálkový závod
v běhu na lyžích Bieg Piastów. Účastní se jej více než 6 000 běžců, kteří se utkávají na trasách měřících od 10 do 50 km.
• www.sudety.pl
• www.bieg-piastow.pl
• www.szklarskaporeba.pl
• www.goryizerskie.pl/?file=grp&group_id=8
• www.karkonosze.pl/schronisko_chatka_gorzystow/schronisko_chatka_gorzystow.php

Beskydy

Ve Slezských a Żywieckých Beskydech se lyžařské trasy vinou
okolo známých rekreačních středisek Szczyrek, Wisła, Ustroń
a Korbielów. V Sądeckých Beskydech je možné běžkovat v okolí
Piwniczné, Krynice a Szczawnice. V Javoři u Bílska-Białé probíhá
v únoru závod Narciarski Bieg Jaworza, zatímco v Rajcze a Zwardoni pořádají Narciarski Rajd Chłopski, který se odehrává na území polských a slovenských hor.
• www.beskidy24.pl
• www.e-beskidy.com

(Východní Beskydy)
Délka lyžařských tras v Bieszczadech překračuje 130 km. Lze
tady provozovat sportovní i rekreační běžkování a ski-touring.
K nejkrásnějším trasám patří ty, které leží přímo v Bieszczadském
národním parku (Bieszczadzki Park Narodowy), kde sníh a vítr
malují podivuhodné horské krajiny v odstínech zeleného jehličí,
bílého sněhu a černých kmenů.
• wakacje.staypoland.eam/bieszczady-wypoczynek.aspx
• www.bieszczady.pl
• www.cisna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=133&menu=135&
strona=1
• www.bieszczady.net.pl/narty.php
• www.twojebieszczady.pl/zima.php3
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...v běhu...po sněhu...

Bieszczady

1. Sudety

Slezské Beskydy
Szczyrk

Jeden z nejpopulárnějších a nejvíce navštěvovaných areálů zimních sportů v Polsku. Sníh zde leží od prosince do dubna. Na výběr je zde 14 km sjezdovek, od nejnáročnější FIS přes slavnou
„Bieńkuli“ a „Golgotu“ až po svahy pro začátečníky a děti. Více
než 30 vleků a sedačková lanovka na Skrzyczne zajišťují rychlý
transport do výchozího bodu. A po „lyžovačce“ dokáže Szczyrk
zabavit svoje hosty s fantazií – po horalsku.
Ve Slezských Beskydech se nachází také mnoho dalších populárních sjezdovek v areálech ve městech Wisła, Bílsko-Biała, Szyndelinia, Klimczok (kabinová lanovka) a Ustroń Śląski (Czantoria
a Jaszowiec).
• www.szczyrk.pl

2. Slezské Beskydy

1. Sudety
2. Slezské Beskydy
3. Żywiecké Beskydy

3. Żywiecké Beskydy

Sudety
Sklářská Poruba (Szklarska Poręba)

Toto populární sudetské městečko je krásné v létě i v zimě a na
lyžaře tu čeká 5 osvětlených sjezdovek. Nejtěžší (s certifikátem
FIS) po svazích Szrenice je 2 000 m dlouhá. Lehké nejsou ani
sjezdovky „Lolobrygida” (4 400 m), „Śnieżynka” (2 080 m) a „Bystra” (2 510 m). Pro začátečníky je připravený „Puchatek” (1 470 m)
a trasy v Údolí štěstí (Dolina Szczęścia) na úbočích hor Babiniec
(520 m) a Hala Szrenicowa (636 m).
• www.szklarskaporeba.pl
• www.e-szklarska.com/nartostrady.php
• www.sudetylift.com.pl
• www.karkonosze.pl
• www.szklarska.karkonosze.pl

Żywiecké Beskydy

Karpacz

...ostrá jízda na ostrých hranách…

Tento areál je obzvláště populární mezi milovníky snowboardů
a sjezdového lyžování přiměřené obtížnosti. V lednu se tu konají
pohárové závody ve snowboardingu.
• www.karpacz.pl

Korbielów

Populární lyžařské centrum se nachází na svazích hory Pilsko
(1 557 m n. v.), jedné z nejkrásnějších v Beskydech. V horních partiích Pilska může kvůli specifickému mikroklimatu lyžařská sezóna
začít již v listopadu a trvá až do prvních dní května. Lyžařskou vizitkou Pilska je výškový rozdíl 770 m a kromě toho 20 km sjezdových
tras s různou obtížností, 10 vleků typu „kotva“ a jeden sedačkový,
a také snowpark, který patří k nejatraktivnějším v Polsku.

Zieleniec

Nejpopulárnější centrum rodinného zimního lyžování. Sněhová
pokrývka tady vydrží dlouho a 20 sjezdovek nabízí něco pro každou věkovou skupinu: děti, rodiče i prarodiče.
• www.zieleniec.pl
• www.duszniki.pl/?page=wyciagi_narciarskie#belka_szara
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2. Tatry
3

1. Krynica Zdrój
2. Tatry

1
4. Bieszczady

3. Zakopane
4. Bieszczady

Tatry

Sądecké Beskydy

100 km na jih od Krakova je krásné horské údolí, po miliony let
hloubené horskou řekou Poprad. V tomto údolí dlouhém 20 km a
vedle něj se poblíž sebe nachází několik lyžařských areálů – Rytro,
Piwniczna Zdrój – Sucha Dolina, Wierchomla a Muszyna Zdrój.
Všechny sjezdovky v Sądeckých Beskydech jsou osvětlené, v případě potřeby uměle zasněžované a u každé je k dispozici kompletní lyžařský, hotelový a gastronomický servis. Na jižním okraji
Sądeckých Beskyd leží Krynica Zdrój, letní i zimní královna polských lázní, a v ní dva populární lyžařské areály: na Jaworzyně
Krynické (8 sjezdovek různé obtížnosti včetně trasy FIS – 2 600 m
a kabinová lanovka) a v Słotwinách, kde je na výběr z 15 sjezdovek (od 120 do 1 000 m) a snowboardová U-rampa (dlouhá 110
a široká 40 m).
• www.narty.rekreacja.pl
• www.polandforall.com/polish_mountains-ski-winter.html

Zakopane

...ostrá jízda na ostrých hranách…

Zimní sporty mají v Zakopaném – mezinárodním hlavním městě
sjezdového lyžování a skoků na lyžích – více než stoletou tradici.
V zimě, která tu obvykle začíná počátkem prosince, jsou v provozu vleky a lanovky na 35 sjezdovkách. Všechny sjezdovky jsou
osvětlené, uměle zasněžované a na mnoha z nich jsou snowboardové dráhy. Na místě je možné vypůjčit si lyžařské vybavení a využít služby lyžařských instruktorů. Nejlepší podmínky pro sjezdové
lyžování nabízí svahy hory Kasprowy Wierch (1 987 m n. v.), ale
jsou to těžší sjezdovky pro zkušené.
Velmi dobré lyžařské trasy najdeme také v podtatranských obcích
Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Poronin a dalších.
• www.zakopane.pl
• http://go-zakopane.com
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1. Sokolí hory

2. Krakovskočenstochovská vysočina

Krakovsko-čenstochovská vysočina
(Jura Krakowsko-Częstochowska)

Nejpopulárnějším místem pro lezení na skalách jsou staré, silně
zvlněné vápencové stěny Kobylańského údolí (Dolina Kobylańska), Skałki Rzędkowickie, skalní hřbet mezi Mirowem a Bobolicemi a rezervace Góra Zborów. Lezecké cesty dosahují výšky až
70 m a jejich obtížnost je přizpůsobena různě zdatným lezcům.
• www.climbing.ovh.org
• http://www.wspinek.fr.pl
• http://topo.uka.pl/content/english/jura/jura_e.php
• http://topo.uka.pl/content/english/jura/jura_e.php

3. Tatry

...na vrchol…a ještě výš...

1. Sokolí hory
2. Krakovsko-čenstochovská vysočina
3. Tatry
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1. Sokolí hory

2. Krakovskočenstochovská vysočina

3. Tatry

1. Sokolí hory
2. Krakovsko-čenstochovská vysočina
3. Tatry

Tatry

Sokolí hory (Sokole Góry)

(u města Jelení Hora v jihozápadním Polsku)

Na území Tatranského národního parku (Tatrzański Park Narodowy) je horolezectví alpského typu povoleno jen na vyznačených
místech. Vrcholy Tater dosahují výšky 2 500 m a kromě výšky sem
lezce přitahují i technicky náročné trasy. Žulové stěny a skály
s poetickými názvy Kazalnica, Zamarła Turnia nebo Kościelec se
líbí nejen horolezeckým skladatelům, malířům a virtuózům. Populární lezecké trasy na území Tatranského národního parku jsou:
Mořské oko (Morskie Oko) – od Przełęcze Białczańské přes Rysy,
Mengusovské štíty a Cubrynu do Chałubińského brány (Wrota
Chałubińskiego).
Údolí pěti jezer – od štítu Świnice do Przełęcze Zawrat.
Hala Gąsienicowa – od Žluté Przełęcze přes Granaty, Kozi Wierch, Zawratowa Turnia, Świnica do Świnické Przełęcze aj.
V období lavinového ohrožení lze trénovat na jihozápadním svahu
Suché jámy (Sucha Jama nebo Wapiennik) na svahu Haly Gąsienicowé.
• www.e-gory.pl/content/view/585/145

...na vrchol…a ještě výš...

Žulové skály Sokoliki obléhají
znalci a milovníci lezení na
skalách. Na šesti přírodních
lezeckých stěnách jsou označkované různě obtížné cesty:
od II až po VI, která vyžaduje
nadprůměrnou techniku. Na
skalách je plno lezeckých překážek, sloupů, komínů a spár,
a také mnoho puklin příhodných pro zabezpečení: karabiny, hexy a frendy.
• www.sokoliki.net
• www.czestochowaonline.pl
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3

1. Neandrtálská jeskyně
2. Medvědí jeskyně
3. Mrazivá jeskyně
4. Královská jeskyně
5. Mylná jeskyně

Královská jeskyně

Největší a nejkrásnější jeskyni najdete v Ojcowském národním
parku, který se nachází nedaleko Krakova. Elektricky osvětlená
trasa (320 m délky) vede do míst, kde se podle legendy ve 14. století ukrýval jeden z polských panovníků, Vladislav I. Lokýtek. V
zimě se před vstupem do jeskyně tvoří krápníkové sochy, zvané
„ledoví chlápci”, které zdokonalil vítr a mráz.
• www.opn.pan.krakow.pl
• www.grotalokietka.pl
• www.krakow-info.com/ojcow.htm
• www.ojcow.pl/english/index_1_en.htm

...v královských a medvědích jeskyních

Pod povrchem

Medvědí jeskyně

(Sudety, 1166 m n. v.)
Jedná se o největší jeskyni v Polsku o délce 2,5 km, vstup do ní
se nachází ve výšce 820 m n.m. Chodby se v této jeskyni vznášejí na čtyřech patrech. V pleistocénu (který skončil před 11 000
lety) zde žili medvědi jeskynní, jejichž kosti byly nalezeny na mnoha místech jeskyně. Projít „medvědí” stezku zabere 50 minut.
• www.turystyka.dolnyslask.pl
• www.jaskinia.pl

Neandrtálská jeskyně

Mrazivá jeskyně

(Tatry, 1250 m n. v.)
Tato jeskyně, jejíž jemné formy vykreslily horské potoky, patří mezi
nejkrásnější v Tatrách. Nachází se 120 m nad dnem Kościeliské
doliny. Trasa je elektricky osvětlená a vede po téměř vodorovné
chodbě o délce 480 m. Klidná procházka podzemní galerií přírodního řezbářství trvá okolo 50 minut.
• http://sktj.pl/epimenides/tatry/mrozna_p.html

Ve Svatokřížských horách u města Kielce můžete navštívit podzemní katedrálu z vápence - jeskyni Ráj - vytesávanou po staletí
podzemními vodami. Není dlouhá – pouhých 240 m – ale je fascinující. V této jeskyni lze cestovat v čase... a vrátit se o několik tisíciletí do doby neandrtálců, kteří zde žili. Důkazy jejich přítomnosti
najdete v muzejní expozici. Doba trvání trasy je 45 minut, doba,
o kterou se vrátil čas – 45 000 let.
• www.jaskiniaraj.pl

Mylná jeskyně

S více než 1300 m chodeb patří mezi nejzajímavější horské jeskyně v Tatrách. Je možné ji navštívit bez průvodce, ale jen po vyznačené stezce. Trasa vede labyrintem chodeb, vytvořeným vodní
erozí. Podmínky jsou dosti tvrdé: nízká teplota, velké množství
kaluží a nízké chodby. Na výpravu je potřeba se vybavit dobrou
baterkou, teplým oblečením a solidními pohorkami.
• http://sktj.pl/
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Solný stadion pod zemí...Bochnia

(40 km od Krakova)
V solném dole v Bochni, který funguje nepřetržitě od 13. století,
byly zřízeny turistické trasy s mnoha zajímavostmi. V komoře
Ważyn (248 m pod povrchem) převládá mikroklima nasycené
cennými stopovými prvky: hořčíkem, manganem a vápníkem. V
tomto ozdravném prostředí se nachází trasa pro běh na dlouhé
vzdálenosti, sáňkařská dráha (140 m délky) na důlní rampě a fotbalové hřiště. K těmto atrakcím je možné dojet po důlní dráze.
Linka tohoto “metra“ 212 m pod povrchem je delší než kilometr.
V nejstarší části dolu, po odpradávna nečinných chodnících, mezi
solnými sochami a hornickým nářadím zatopeným ve zkamenělé
solance, vede velmi náročná turistická trasa. Nesmírně krásná
trasa. Tady se každý návštěvník může vcítit do role horníka těžícího sůl a poznat jeho pracovní dílnu...starou pět století.
• www.bochnia.pl
• www.kopalniasoli.pl

1. Złoty Stok
2. Bochnia

Zlatý důl
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...solné a...zlaté doly

Pod povrchem

Ve Złotém Stoku u Kladska je ve starém zlatém dole připravena
trasa pro návštěvníky, kterou je nutné částečně proplout na lodi v
podzemních chodbách. Cestou lze spatřit jediný osmimetrový podzemní vodopád v Polsku. V podzemních chodbách je připravena
expozice starých důlních map, hornického nářadí a muflové pece,
kde se tavilo zlato. Říká se, že tam nějaké zlato zůstalo...takže...
Horníci věří, že zlato v dole
střeží gnómové, duchové horníků, jež zahynuli při podzemních katastrofách. Gnómové,
to jsou přátelské bytosti a často zachraňují horníkům život.
V dole ve Złotém Stoku můžete potkat gnóma Šedého, který se nečekaně objevuje na
turistické trase. Komu se podaří podívat se mu do očí,
tomu se splní všechna přání.
• www.kopalniazlota.pl
• www.zlotystok.net/kopalnia.php
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1. Sandoměř
2. Jarosław
3. Řešov
4. Chełm

Jarosław a Řešov

(Podkarpatské vojvodství, jihovýchodní Polsko)

a Sandoměř nad Vislou

(centrální Polsko)
V těchto starých kupeckých městech je možné navštívit podzemní trasy, křížící se chodby a středověké sklepy, které sloužily jako
skladovací prostory. V podzemích se uchovávalo víno i zboží ze
zámoří a během loupežných nájezdů se zde ukrývali lidé. Dnes se,
plni obdivu pro jejich krásu a vynalézavou smysluplnost, můžeme
během několika chvil a... kroků přenést do středověku. Labyrinty
chodeb a sklepů, které je možné navštívit pouze s průvodcem,
mají v Jarosławi a Řešově délku 200 m, v Sandoměři až 450 m
a jsou rozmístěny až do hloubky 12 m.
• www.rzeszow.pl
• www.jaroslaw.pl
• www.sandomierz.pl
• www.wrota.podkarpackie.pl/pl/turystyka/szlaki/sciezki/
trasy_podziemne

Chełm

...labyrinty pod městy

Pod povrchem

(u Lublinu, východní Polsko)
Pod téměř celým Chełmem se rozprostírá dvoukilometrová síť
chodeb a hornických komor. Jedná se o jediný křídový důl v Evropě, který se nachází pod staroměstskou zástavbou, sahající do
20 m hloubky naleziště. Během staletí zde vznikla důlní díla a labyrinty chodeb, ke kterým byly zřízeny sestupy přímo z měšťanských domů. Tmavé podzemí, jež je možné navštívit pouze s průvodcem, rozjasňují bílé, křídové stěny, kde je občas vidět...stín
Bielucha, ducha této krajiny. Lidé se zde netřesou strachy, ale
spíše z důvodu nízké teploty, která ani v létě nepřekračuje + 90C .
• www.chelm.pl
• www.podziemiakredowe.pl
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V 19. století v několika polských městech vznikly
tvrze, které se téměř v původním stavu dochovaly dodnes. Můžete je navštívit pěšky nebo na kole
a přitom se ponořit do ponurých podzemí vojenských památek. Jsou to díla inženýrů třech národů, které v 19. století okupovaly Polsko: Rakušanů (pevnost Krakov a pevnost Přemyšl), Prusů
(pevnost Toruň) a Rusů (pevnost Osowiec).
Opevnění pevnosti Krakov (obvod 60 km) a pevnosti Toruň jsou velkou zajímavostí pro návštěvníky nejkrásnějších polských měst. Není mnoho
turistů, kteří si všimnou, že když stojí na rušném
krakovském náměstí nebo před pomníkem Koperníka na náměstí v Toruni, tak se současně nacházejí ve středu dávné pevnosti. Podobně jsou
okouzleni nadšenci toulek labyrinty opevnění v
krásném Přemyšlu, plném památek a specifické
kultury města na polsko-ukrajinském pohraničí.
Tvrz patří k největším v Evropě.

maca.obiezyswiat.org

1

1. Meziříční systém opevnění
2. Ruská pevnost Osowiec

Tajemné betonové město

Meziříční opevněný rajón (Lubušsko, západní Polsko)
Obrovský systém opevnění, největší v Evropě, byl postaven
Němci v letech 1935 – 1939 a rozkládá se v délce 100 km,
mezi řekami Odra a Varta. Několik desítek podzemních bunkrů
spojených tunely tvoří podzemní město s nádražími, sítí skladů
i kasáren. V těchto podzemích mají svoje zimní skrýše netopýří,
mezi nimiž jsou i druhy, které patří k největším v Evropě. Prohlídka podzemí může trvat i 8 hodin. Turistické trasy jsou vytyčeny i na povrchu, mezi jednotlivými objekty pevnosti. Někteří
návštěvníci dávají přednost cestě vojenským transportérem,
jiní zvolí kolo. Na jedné trase se nachází rozhledna, odkud je
možné zkoumat krajinu kolem největšího opevnění v Evropě.
• www.bunkry.pl
• www.miedzyrzecz.pl
• www.mru.pl

maca.obiezyswiat.org

Ruská pevnost Osowiec
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města v...pevnostech

Pod povrchem

byla postavena v letech 1882 – 1915 v úzkém údolí řeky Biebrza (severovýchodní Polsko) a nebyla nikdy dobyta. Zato dnes...
ji může každý snadno navštívit, nejlépe však s průvodcem.
• http://www.monki.com.pl/strony.html
• http://maps.pomocnik.com/photo/osowiec-fortress-poland
• www.wrotapodlasia.pl

1

2. Podkarpatí

1. Euro-regionální turistická cyklotrasa
“Liczyrzepa”
2. Podkarpatí

na vrcholu svých možností

Na polských horách si můžete vybrat extrémní trasy, které si žádají kondici a dobrou techniku jízdy i výletní rekreační trasy, vedoucí lesy a místy s krásnými výhledy. V některých lokalitách byly
vytyčeny závodní sjezdové tratě (ang. downhill).
V Sudetech se nachází jedna z nejobtížnějších cyklotras z Mezihoří pod Sněžník (1425 m n. v.), která vyžaduje dobrou fyzickou
zdatnost i zkušenosti. Mezi další oblíbené cyklostezky v Sudetech
patří: „Kowarský obchvat“ (u města Kowary) – trasa o délce 33
km s převýšením 500 m a Euro-regionální turistická cyklotrasa
„Liczyrzepa“, mezinárodní stezka pro cyklisty vedoucí přes Polsko, Česko a Německo, což je skutečná sportovní výzva – je nutné překonat výškové rozdíly od 500 m do 1100 m n. v.
V různých částech Beskyd – v Żywieckých, Sądeckých, Wyspových a Nízkých se nacházejí cyklotrasy vedoucí strmě nahoru
i mírnější stezky údolími a podél horských řek. Některé vedou nejkrásnějšími turistickými cestami – např. kolem Szczyrku nebo
Wisły. V Zawoji, oblíbené vesničce pro odpočinek, najdete obtížné
stezky, které jsou opravdovou výzvou. Tady si člověk sáhne
na dno... svých možností. Výzva je právě tím nejčastějším motivem, proč si vybrat právě tyto zajímavé trasy.
• www.rowerowakraina.com
• www.szklarska.ig.pl
• www.karkonosze.ws/trasy_rowerowe_szklarskiej_poreby
_artykul_54.html

Poznávání světa na kole je velmi populární i zdravý
způsob cestování. V Polsku je možné na kole cestovat u moře, kolem jezer, v národních parcích či
chráněných krajinných oblastech a v okolí velkých
měst. K mání jsou výšlapy na vrcholky hor i sjezdy
točitými soutěskami a údolími.

Zelené stezky v Podkarpatí

na kole...v přírodě

V Podkarpatském vojvodství v jihovýchodním Polsku najdete cyklostezky, které patří do sítě „Greenways“ (R 61 a R 63) a vedou
kolem mezinárodní biosférické rezervace Východních Karpat,
kam patří národní parky třech států: Bieszczadský národní park v
Polsku, Poloniny na Slovensku a Užanský národní park na Ukrajině. Zelenou stezkou dojedete do nejkrásnějších měst, vesnic,
krajin a památek Podkarpatské oblasti. Můžete cestovat v čase,
spatřit mohyly a hradiště staré 3 – 4 tisíce let, obdivovat uměleckou architekturu ve světě výjimečných cerkví, kostelů a obydlí.
Také v zimě se Zelená stezka krásně prezentuje... v bílém, zasněženém přestrojení.
• www.wrota.podkarpackie.pl
• www.Rowery.ePodkarpacie.com
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1

Na severu Polska – mezi tisíci jezery a řekami,
podél pobřeží Baltského moře, starými pralesy
a barevně rozkvetlými loukami – vedou cyklostezky od západní po východní hranici. Podél
všech cest funguje turistický servis, dobrá kuchyně a mnoho zajímavostí.

3

1. Wolin
2. Hanzovní okruh
3. Trasa “Náhrdelník severu”

Náhrdelník severu

Stezka „Greenway“ v severním Polsku, zvaná „Náhrdelníkem severu“, čítá 870 km. Trasa probíhá přes Západní Pomořansko,
Tucholské bory a oblast zvanou Ziemia Krajeńska, přes místa prostoupena historickým dědictvím, kouzelná městečka a chráněné
krajinné oblasti, kde si můžete užít přírodních krás stejnou měrou,
jako regionální kuchyně v hostincích po cestě, lesních plodů
a proslulého chleba z Barwic, chleba s chutí chleba.
• www.greenways.pl/index.php?lang=eu

Hanzovní okruh (Szlak Hanzeatycki)

Wolinský národní park

Když jedete na kole přes park na ostrově Wolin, ležícím na pradávné obchodní stezce z Hamburku do Gdaňsku, můžete z okolní scenérie a památek odečíst bouřlivou historii ostrova jako z encyklopedie: od prehistorie po 2. světovou válku. Na území
Wolinského národního parku narazíte na vyhlídky, síť turistických
cest i naučných stezek o celkové délce 50 km. Skutečným klenotem je Tyrkysové jezero, jehož vody mají tmavě zelenou barvu.
• www.polskawakacyjna.pl/wolinski_park_narodowy.html
• www.miedzyzdroje.info.pl/wolinski_park_narodowy.php
• www.wolinpn.pl/html/turystyka/aktywna.htm

po moři...z písku

Přímořská cyklostezka (je součástí mezinárodní cyklotrasy R 10),
která probíhá pobřežím Baltského moře v délce 258 km. Po cestě
narazíte na neobvyklé zajímavosti: Wolinský národní park, oblíbené lázně i přímořská letoviska: Svinoústí, Kolobřeh, Mezizdroje,
Dziwnów a Rewal. Můžete se zastavit na golf (Kołczewo, Łukęcin)
nebo v malebných rybářských vesničkách, kde se dochovala tradiční kulturní krajina.
• www.it-pomorze.pl/
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Stezka podél Odry

Hlavní cyklotrasa západního Polska, v celkové délce 313 km vede
podél Odry, hraniční řeky mezi Polskem a Německem. Začíná ve
Vratislavi a pokračuje po obou březích Odry přes Głogów, Radoszyce (trajekt), obec Chobienia (trajekt), Ścinawu, Lubiąż, Brzeg
Dolny (trajekt).
• www.greenways.pl/index.php?content&id=30&lang=pl
• www.oderneisse-radweg.de/content

3

2

1. Słowińský NP
2. Stezka podél
Odry
3. Čapí stezka

V nížinách funguje hustá síť cyklostezek na
dlouhé vzdálenosti i těch regionálních, vedoucích pralesy, četnými historickými městy, zajímavostmi a národními parky.

V národních parcích

na kole po stezce... čápů

Podlaská Čapí stezka vede přes čtyři národní parky: Bělověžský,
Narwiańský, Biebrzańský a Wigierský, a dále prastarý Augustowský prales a Suwalskou chráněnou krajinnou oblast. Je to
stezka pro milovníky přírody, unikátních rostlin, vzácně se vyskytujících ptáků a zvířat, kterými se můžete kochat v zahradách přírody. Po cestě se mění - jako v kaleidoskopu - lesní a luční krajina
a nad hlavami krouží tisíce ptáků, spolu s majestátním čápem bílým, jež má v této oblasti mnoho hnízd.
• www.greenways.pl/index.php?content&id=32&lang=pl
• www.suwalszczyzna.pl/pol_ver/pol05.htm

a po rovině...je to těžší

Ve Słowińském národním parku se trasa vine podél mořského
pobřeží, mezi dunami a městečkem Kluki, kde sídlí originální Muzeum słowińské vsi. Ve Wigierském národním parku jsou cyklistické smyčky vytyčeny podél jezera Wigry a v Narwiańském národním parku, mezi záplavovým územím řeky Narew a hejny vodního
ptactva se proplétá přibližně 90 km zelených stezek.
• www.slowinskipn.pl/
• www.wigry.win.pl/
• www.npn.pl/

22

1

6
7

2

8
3

1. Gdaňsk
2. Mezinárodní trasa R1
3. Lodž
4. Čenstochová
5. Krakov
6. Suwałki
7. Pohraniční stezky
8. Varšava

4

5

Pohraniční stezky

V severovýchodních končinách Polska, w malebné krajině jezer a
lesů vznikla trasa s názvem Cyklistický prsten Suwałského pojezeří. Ne náhodou byl použit klenotnický termín prsten - tato stezka během putování odkrývá skutečné klenoty příhraničního polsko-litevského regionu: krásné scenérie, neobvyklou kulturu a
velké srdce a pohostinnost místních obyvatel. U stolu, v hostincích a agroturistických usedlostech musíte určitě ochutnat zákusek sękacz, pirohy kołduny a... zeppeliny, lahodné bramborové
knedlíčky ve tvaru... vzducholodí Ferdinanda Zeppelina.
• www.suwalki.pttk.pl/index.php?submenu=14&page=pokaz&
id=152

Mezi starými městy

Mezinárodní stezky

Polskem vede několik mezinárodních cyklostezek, také ta nejdelší
– R 1. Tato mezinárodní cyklostezka začíná v Calais ve Francii a
probíhá přes Belgii, Holandsko, Německo, Polsko, Litvu, Lotyšsko a Estonsko do Petrohradu v Rusku. Polský úsek je 675 km
dlouhý a spojuje se s nejatraktivnějšími cyklistickými trasami severního Polska.
• www.greenways.pl/index.php?content&id=4&lang=pl
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a po rovině...je to těžší

Známá polská města Krakov a Čenstochová spojuje Cyklostezka
u orlích hnízd v délce 188 km. Trasa probíhá malebným terénem
Krakovsko-čenstochovské vysočiny, mezi vápencovým pohořím
a soutěskami, ve výšce od 300 do 450 m n. v. Na trase můžete
vidět nejstarší polské zámecké tvrze, zvané „Orlí hnízda“.
Kolem jiných starobylých a známých měst vzniklo mnoho cyklotras, v národních parcích nebo chráněných krajinných oblastech:
Varšava - Mazovská chráněná krajinná oblast, délka trasy 40 km
a Kampinoská cyklostezka – 200 km, Lodž - Arturówka, cyklookruh kolem města o délce 70 km, Gdaňsk – cyklistické trasy v
Trojměstské chráněné krajinné oblasti v Kašubském Švýcarsku, v
malebném kraji ležící necelých 40 km od Gdaňsku.
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Jurajski_Rowerowy_Szlak_Orlich_
Gniazd

1. Mazury

1. Mazury

Off-road není jen způsob jak trávit volný čas – to
je způsob života. Terénní jízda obtížnými, nedostupnými, jakkoliv krásnými končinami, nebo
závodění – to je jenom pár zajímavostí této populární zábavy, kde se do krajnosti využívají
možnosti terénních aut a technologie GPS. Je
to naplnění mýtu o svobodném jezdci (easy rider). V Polsku nechybí prostor pro terénní jízdu,
nechybí ani kluby či organizátoři off-roadů. Nutno pamatovat, že ne všude je off-road legální,
a proto je potřeba získat náležitá povolení, obzvláště v chráněných oblastech.

Mazury
Mazurské trasy, i když jsou v nížinách, překvapí svou obtížností.
Kromě asfaltových, štěrkových a lesních cest podél břehů jezer
a řek, zde najdete i takové, kdy je potřeba přepravit se přes území, kde se řeka vylila z břehů nebo vyjet strmě do kopce. Oblíbené
off-road trasy začínají v několika známých turistických místech:
Mrągowo, Pisz, Szczytno, Giżycko a Ełk.
• www.polskioffroad.com

cestou necestou... po kamenech...

off-road...

• www.polskioffroad.com •
• www.adventure-sky.pl/offroad.php
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2. Svatokřížské hory

Svatokřížské hory

Svatokřížské hory, ležící téměř ve středu Polska, stanoví mimo jiné
i hlavní lokalitu na mapě off-road turistiky. Výpravy cestou necestou kieleckým regionem, drsné, horské terénní jízdy můžete spojit
s návštěvou zajímavých památek na území s pradávnou kulturou.

1. Włodawa
2. Svatokřížské hory

Kolem Włodawy v Polesí
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cestou necestou... po kamenech...

off-road...

(Polesie Lubelskie)
Na území obce Hanna ve Włodawském okrese (Lublinské vojvodství) se každým rokem koná „Mezinárodní závod terénních aut:
IPA off-road Poland“. Celou akci organizuje „Mazovská vojvodská
skupina mezinárodní asociace policie IPA“.
Závodů se účastní zkušení i začínající jezdci závodních terénních
aut, klasických turistických aut a čtyřkolek. V závodní soutěži se
jede navigační jízda, triasové zkoušky a jízda na čas.
• www.wlodawa.eu/?p=948

1

Kůň zaujímá v polské kultuře a tradici speciální
místo: je přítelem i parťákem. Je velmi oblíbený.
Hřebčíny jsou rozmístěny v atraktivních lokalitách od Sudet po Baltské moře, také je najdete
v blízkosti známých měst – Gdaňska, Krakova,
Poznaně, Varšavy a Vratislavi. V těchto hřebčínech můžete nasednout na koně různých plemen: od malých poníků a šikovných huculských
koní, až po arabské a anglické plnokrevníky.
Hřebčíny nabízejí lekce jezdectví, vyjížďky do terénu nebo westernové jízdy. Velmi populární
jsou sezónní koňské akce: srpnové rodeo ve
Western City u Kozí Skály (u města Karpacz),
jarní a podzimní Kovbojské závody v Mezilesí
(Kladská kotlina), Indiánské léto v Puszczykowu
(u Poznaně), plavání na koních v jezerech a noční závody v Mazurské chráněné krajinné oblasti.
Každého roku, 3. listopadu v den sv. Huberta,
ochránce myslivců, se v celém Polsku konají
jezdecké slavnosti, tzv.„honby za liškou“.

2. Bieszczady

1. Sudetská koňská trasa
2. Bieszczady

horské koňské stezky
Bieszczady

(jihovýchodní Polsko)
Milovníci odpočinku v sedle jistě ocení nádhernou krajinu Bieszczad, horské trasy a skvělé huculské koně. Bieszczadský národní
park je jedinou oblastí přísně chráněné přírody, kde je zároveň
možné jezdit na koních po označených turistických trasách. V letní sezóně (od května do září) se zde pravidelně konají vyjížďky na
koních, které trvají od 2 do 6 dnů. Délka koňských bieszczadských tras činí více než 150 km.
• www.bieszczady.net.pl/konie
• www.wrota.podkarpackie.pl/pl/turystyka/aktywna/konna

Poláci milují koně

Na koně!

• http://holidays.staypoland.com/poland-horseback-riding.htm
• www.equinetourism.co.uk/worldwidehorseholidays/poland.asp

Sudetská koňská trasa

Huculští koně – nezlomní a mírní

(Sudety, jihozápadní Polsko)
Trasa o délce více než 360 km vede od Lądku Zdroju až do Karpacze, malebnými dolinami a sudetskými průsmyky. Po cestě
narazíte na 13 horských chat, kde na pocestné čeká dobrá kuchyně a pohodlný nocleh. Na této trase se konají jedno- i vícedenní vyjížďky.
• www.western.one.pl/nowa/drukuj.php?nid=19

Horské plemeno, chované v drsném klimatu východních Karpat.
Mají pevné zdraví a nepoddajný, nicméně mírný charakter. Často
se využívají k hipoterapii. Dokážou překonat překážku, která je
vyšší než oni sami (do 140 cm), jsou také vynikající pro horské
výpravy. Jsou známí pro svoji inteligenci a prozíravost - i v největší
závěji najdou cestu domů a než vkročí na lávku přes horský potok, nejprve klepnou do klády kopytem aby vyzkoušeli stabilitu
můstku.
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2. Puszcza
Augustowska

Koňská stezka
v Augustowském pralese

(severovýchodní Polsko)
Tato stezka spojuje dva národní parky: Biebrzańský a Wigierský.
Začíná u hájenky Grzędy a vede polními a lesními cestami přes
nejkrásnější letní i zimní krajinu Suwalského pojezeří, Augustowa
a Wigierského národního parku. Délka čítá 246 km.
• www.suwalszczyzna.net/suwalszczyzna.html&lang=en
• www.stajniazascianek.pl/rajdykonne.html
1. Koňská stezka Daniela Chodowieckého
2. Koňská stezka v Augustowském pralese

Na koně!

(jižní Polsko)
V roce 1773 významný grafik a malíř Daniel Chodowiecki (nar.
v Gdaňsku, v r .1726 - zemřel v r. 1801), rektor berlínské Akademie výtvarných umění, projel na koni cestu z Berlína do Gdaňsku
za více než 60 dní. Během výpravy kreslil lidi, události a scenérie
a tato reportáž byla následně publikována v albu „Cestovní deník
Daniela Chodowieckého z výpravy do Gdaňsku z roku 1773“.
Stejnou malířskou trasou byla vytyčena koňská stezka z Gdaňsku
do Kręgu, rozdělená na 12 etap, uprostřed přímořské krajiny mezi
hřebčíny, kde je možné přespat, ochutnat regionální speciality,
pronajmout si koně, bryčku či průvodce. Délka trasy je 274 km a
denní etapy čítají od 11 do 36 km.
• www.konie.biz
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...uprostřed jezer a pralesů

Koňská stezka
Daniela Chodowieckého

1
5

4

Po řece Černá Hańcza

2. Mazury

Jedna z nejvíce malebných vodáckých tras se skládá ze dvou
částí: sjezdu Černé Hańczy a Augustowského kanálu. Sjezd začíná na jezeře Wigry a posléze je řeka až po chatu v Jałowym Rogu
zaříznutá mezi vysoké svahy, pod baldachýnem stromů nakloněných nad proudem. Sjezd zabere max. 12 dní, délka trasy 110
km, denní etapy 10 – 12 km.
• www.splywy.pl/czarna_hancza

3

1. Černá Hańcza
2. Mazury
3. Drawa
4. Rospuda
5. Krutynia

Více než 4 800 km polských řek tvoří vodní cesty. Mírné řeky v údolích rozvíjejí před očima vodáka svůj třpytivý proud jako stuha, ve špalíru
stromů a rákosí, nakloněných nad vodou. Divoké a neposlušné horské řeky tečou, kudy se jim
zachce, ukrajujíc silným proudem žulové skály.
Jízda takovými řekami... je vždy dobrodružstvím... příjemným i divokým.

Po proudu Rospudy

Třídenní sjezd Rospudy od Augustova vyžaduje zkušenosti. Místy,
kdy řeka vtéká do Augustowského pralesa a dere se jako horský
potok, bývá obtížný. Cestu předělují peřeje, spadlé stromy a balvany. Sjezd je krásný a akční, je to skutečný zážitek. Délka činí 80
km, denní etapy do 12 km.
• www.splywy.pl/rospuda •

mírné řeky
Krutyně

Řeka je obklopena svatozáří nejkrásnější vodácké trasy Evropy.
Vine se podél morénových pahorků, proplouvá 17 jezery i houštinou Piského pralesa. Nezvyklou ozdobou trasy jsou vzácné druhy
ptáků, kteří proplouvají vedle kajaku, jako třeba černé labutě či
přelétající nad hlavou krkavci, kormoráni a jeřábi. Kolem trasy je
mnoho zastávek, s pohodlným přespáním a chutnou kuchyní, nabízející místní specialitu: rybu síh. Doba sjezdu je max. 8 dní, délka
100 km, denní etapy od 10 do 24 km.
• www.splywy.pl/krutynia
• www.krutynia.com.pl

V proudu Drawy

na vodě a pod vodou...

Vodní cesta této údolní řeky okouzlí každého. Obrovská území,
kdy se řeka vylévá do šířky, mnoho oblouků, spadlé kmeny a husté rákosí vytvářejí krásnou scenérii pro sjezd, který začíná na Krzywém jezeře v ledovcovém údolí Pěti jezer, a pokračuje několika
jezery Drawského pojezeří a Drawieńským národním parkem.
Délka trasy 173 km.
• www.jermak.com

Augustowský kanál

Dvoudenní sjezd 35-ti kilometrovým úsekem Augustowského kanálu z obce Rygol do Augustowa je výjimečným dobrodružstvím.
Trasa vede lesním koridorem přes Augustowský prales, lesní jezera Augustowské jezerní oblasti i mezi 18 zdymadly, památkami
vodního inženýrství. Na každém zdymadle můžete obdivovat mistrovské provedení těchto zařízení, starých bezmála 170 let a fungujících bez problémů dodnes.
• www.kajaki.forma-t.com.pl/czh_03.html
• www.necko.pl/splywy.html
• www.splywy.net
• www.suwalszczyzna.pl/pol_ver/pol06.htm
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1

ptačí řeka

Řeka Biebrza a její zaplavená území, kdy se na jaře rozlévá do
šířky, jsou rájem pro milovníky ptáků, kteří zde přijíždějí z celého
světa, aby obdivovali jejich krásu. Trasa po celé délce vede
Biebrzańským národním parkem, podél stanovišť bobrů, losů i
uprostřed nesčetných, mnohobarevných houfů pobřežních a vodních ptáků, tažných i nestěhovavých. Trasa Biebrzy probíhá na
otevřeném bahenním i rozvodněném prostranství, což usnadňuje
pozorování ptáků a také...biebrzaňské krajiny, která je v každou
denní dobu krásná jiným způsobem. Délka trasy od Lipsku až po
ústí Biebrzy do Narwy čítá 145 km. Denní etapy max. 14 km.
• www.agrobiebrza.a3.pl
• www.tratwy.pl
• www.splywy.pl/biebrza
• www.kaylon.pl/splywy-kajakowe-biebrza.html

1. Biebrza,
“ptačí řeka”
2. Białka
3. Dunajec

3

2

...na vzedmutých vlnách...

Sjezd ve člunu nebo kajaku vyžaduje zkušenosti, Dunajec není
možné podceňovat a ideální je využít průvodcovské služby a profesionální vybavení. Skutečnou výzvou pro vodáky je první úsek
řeky dlouhý 13 km, ve spádu do 12%. Jedná se o přírodní, velmi
těžkou vodáckou trasu, kde musíte minout říční prahy, balvany a
zmáhat se se silným proudem vzedmutých vln. Potom se Dunajec
zmírní, proplouvá přes Czorsztyńské jezero, dále pokračuje od
vesnice Sromowce Niżne Pieninským národním parkem, kde
začíná malebný průlom.

horské a...divoké řeky
Dunajec - řeka s tváří

V mezinárodním měřítku šestibodové škály horských řek (WW –
white water), má Dunajec třetí stupeň obtížnosti. Rozděluje žulové
hory silným proudem a vyřezává malebné průlomy. Jindy, plyne
jak se mu zlíbí, s horalskou tvrdohlavostí... a zdatností.
• www.flisacy.com.pl
• www.adventure-sky.pl

Nejstarší, nejdelší a nekrásnější horský sjezd pro turisty po řece
Dunajec má vzdálenost 15 km a výškový rozdíl okolo 40 m. 2,5
hodiny dlouhá plavba vorem po Dunajci, kterou kormidlují místních horalé, je plná zážitků a krásných výhledů do krajiny. Proplouvajíc mezi skalními stěnami o výšce 300 m nad vodním zrcadlem
se řeka sedmkrát zatáčí a někdy je těžké odhadnout, na kterou
stranu zahne. Můžete se kochat krásami přírody a přitom poslouchat příběhy horalů, kterými voroplavci nešetří. Jsou skvělými kormidelníky a stejně výbornými vypravěči.
• http://gory.turystyka.org.pl/przewodnik/dunajec
• www.pieniny.sk/ciele/dunajec/pl.html

Białka... hrdá královna hor

Tatrzańska Białka, křišťálově čistá řeka, půvabná a ... sebevědomá
jak zpupná královna hor, patří mezi nejobtížnější vodáckou trasu v
Polsku – WW IV-IV+. Je vhodná pro dobré vodáky s velmi kvalitním vybavením. Milovníci sjezdu na divoké vodě si nejčastěji vybírají úsek: od ústí Jaworinky (obec Jurgów) až do Czarné Góry,
plné prudkých peřejí, říčních prahů a mělčin. Zde se také každým
rokem v červenci konají tábory zvané Škola sjezdu na divoké
vodě. Białka je sjízdná jen v určitých obdobích. Nejtěžší a
nejnáročnější je po vydatných deštích a na jaře během tání sněhu
ve Vysokých Tatrách.
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na vodě a pod vodou...

Na horalském voru

1

3. Mazury
2

1. Štětínský záliv
2. Jezero Dąbie
3. Mazury

Mazury... krajina tisíce jezer

Malebná jezera, obklopena zalesněnými břehy, se spojují (přírodními i umělými kanály) do jedné z nejdelších středozemních jachtařských tras v Evropě po Velkých mazurských jezerech. Mezi
nimi je i největší polské jezero Śniardwy (22 km délky, do 13 km
šířky). Mnoho jachtařů vyráží na plavbu za úsvitu, kdy na hladinu
dopadají první paprsky slunce a je slyšet unášení plachet větrem.
Kromě známých a populárních mazurských jachtařských stezek
zde najdete i tajemná, málo navštěvovaná zákoutí, jako Cypel Zamordejski na Nidzském jezeře nebo zátoka Skanał na jezeře Tałty,
kde stojí za to plachtit za úsvitu i soumraku. A po plavbě, v mazurských jachtařských hostincích čeká zábava... samozřejmě, že
v jachtařském stylu.
• http://zagle.mazury.info/portalik.php?lang=pl
• www.mazury.com.pl
• http://czartery.prv.pl

Západní Pomořansko...
z jezera na moře...

Západní Pomořansko je oblíbený region milovníků plachet, nachází se zde mnoho zálivů k plachtění. Všude tam můžete začít
plavbu na jezeře a skončit na moři a plachtit od jezera Dąbie, přes
Štětínský záliv do Baltského moře. U Štětínského zálivu se v obci
Trzebież v Ústředním jachtařském středisku nachází proslulá škola jachtingu.
• www.coz.com.pl
• http://zalewszczecinski.net

Jezero Dąbie ...jachtařský labyrint

pod plachtami oblaků...

Nároky, jaké klade kormidelníkům jezero Dąbie, jsou akceptovatelné jen zkušenými jachtaři. Má malé rozměry, hloubku do 4 m,
ale krátké a obtížné vlny dosahují až 1,5 m. Další komplikací jsou
rybářské sítě, roztáhnuté v délce až 900 m. V tomto labyrintu rybářských sítí, když přichází krátká vlna a silný vítr je kličkování
opravdovou libůstkou pro... opravdové mořské vlky.
• www.dabie.pl
• http://marinas.pl/akweny/jezioro-dabie
• www.polskieszlaki.pl//jezioro-dabie-w-szczecinie.htm
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1. Gdaňský záliv

Drawské pojezeří...
sluneční stuha jezer

2

(střední Pomoří)
Krajina pro milovníky přírody a... božského klidu. Tady naleznete
svoje ticho a... hloubku, uprostřed krásou ohromujících ledovcových úžlabí stříbrných jezer a morénových pahorků sahajících do
výšky 200 m. Největší Drawská jezera (plocha 1871 ha, hloubka
do 80 m), Lubie, Pile, Siecino, Komorze, Dołgie, Wilczkowo a Trzesiecko se ideálně hodí pro plachtění. Na plavbu je potřeba vyrazit jachtou se složeným stěžněm, vzhledem k četným lávkám
nad úzkými průsmyky, spojujícím některá jezera.
• www.jeziorodrawsko.com/
• www.jermak.com
• www.pojezierzedrawskie.pl
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1. Gdaňský záliv
2. Drawské pojezeří
4. Jezero Powidzkie

Gdaňský záliv (Pomoří)

Velkopolsko

Každé léto přijíždějí do tohoto baltského zálivu tisíce jachtařů a
surfařů. Písečné pobřeží, bez kamenů a skal po celé délce zálivu,
vytváří příznivé podmínky pro plavbu na mořských jachtách i kýlových plachetnicích. Na nevelkém prostoru funguje několik jachtařských přístavů a marin: v Gdaňsku, v Sopotech, v Gdyni a v mnoha jiných rekreačních letoviscích, také v rybářských přístavech: v
Helu, Jastarni, Pucku a Rewie. Ve většině přístavů lze vypustit
lodě z přívěsu auta.
• www.blekitnypiotrus.pl/?idk=21&ido=215

Jezero Powidzkie

pod plachtami oblaků...

Jezero s neobvykle křišťálově čistou vodou, leží v rozlehlém ledovcovém úžlabí (plocha 1175 ha) na území Powidzké chráněné
krajinné oblasti. Na pětimetrové hloubce je vidět dno jezera a procházející se po něm raky. Existují jachtaři, kteří veškerý svůj volný
čas tráví výhradně tady. Přijíždějí z nejvzdálenějších částí Polska,
aby po východu slunce vypluli podél zalesněného pobřeží, nasbírali houby, nalovili ryby a... dali si skvělou snídani mezi travami a
rákosím... v rajské zahradě přírody.
• www.jezioropowidzkie.pl
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1. Jezero (nádrž) Otmuchowskie
2. Jezero (nádrž) Żywieckie
3. Jezero (nádrž) Czorsztyńskie
4. Jezero (nádrž) Solińskie

plachtění...v horách

V jižním Polsku se nacházejí uprostřed vrchovina hor krásné přehradní nádrže, dokonce víceúrovňové díky hrázím na horských
řekách. Na mnoha z nich lze plachtit ve stínu vysokých hor. Najdete zde Otmuchowské jezero (nádrž) v Sudetském předhoří na
řece Kladská Nisa (o délce 6 km, a šířce 3 km), Żywiecké jezero
(nádrž) v Malých Beskydech na řece Soła (o délce 8 km) a Czorsztyńské jezero (nádrž) v Pieninách. Hlavní město jachtingu v horách.
• • www.niedzicazamek.pl/atrakcje.html •
• • www.wczasy-neptun.pl/info.php •

na prkně a s větrem

photo: P. Olejnik

Solinská nádrž (Východní Beskydy)
je považována za ústřední místo
jachtingu v horách.
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Zdobně tvarovaná pobřežní linie (více než 160 km délky), mysy,
okázalé poloostrovy, schované zátoky, malebné a zalesněné ostrovy tvoří seskupení vodní plochy s měnícími se větry: prudkými i
náhle utichávajícími. Ideální podmínky pro jachting v horách. Délka jezera-nádrže činí 25 km, jeho šířka 2,5 km a průměrná hloubka je 25 m (max. 60 m).
V několika jachtařských střediscích a rekreačních letoviscích kolem Soliny funguje jachtařský servis (můžete si vypůjčit různé druhy lodí), jsou zde restaurace a hotely.
A večer...z břehů uslyšíte zvuky linoucí se od posezení u ohně,
diskoték, pivnic a všude je cítit vůně grilované solinské ryby.
• www.wrotapodkarpackie.pl
• www.zacumuj.pl

2

1
3. Mazury

1. Wolin
2. Hel a Pucký záliv
3. Mazury

na prkně a s větrem

na prkně a s větrem

V Polsku je možné surfovat všude tam, kde jsou jachtařské kluby,
v čele s Velkými mazurskými jezery. Na západním pobřeží Baltského moře jsou dobré podmínky pro windsurfing na jižní a severní straně ostrova Wolin, ležící blízko hranice Polska a Německa.
Tady stále foukají silné, západní větry.
Hlavním středobodem tohoto sportu v létě je Pucký záliv, oddělený Helským poloostrovem (34 km úzké, písčité kosy) od Baltského moře. Jeho vnitřní část se nazývá Malé moře a má plochu 104
km2 a hloubku až 9 m. Dobře nahřátá voda, malé vlny, převládající západní větry, které foukají téměř podél pobřeží, vyvářejí ideální podmínky pro milovníky surfování na prkně.
• www.windsurfing.pl
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1
2

1. Hel
2. Pucký záliv
3. Rewský záliv

plavba na... drakovi...

Kitesurfing nabízí nespoutané možnosti zábavy na vodě i ve vzduchu. Šílenství, módní nejen mezi mladými, je spojením mini surfařského prkna s drakem a způsobuje hodně intenzivní nadšení. Při
pohledu na lidi klouzající 10 m nad vodní hladinou, zavěšených na
šňůrkách připevněných k drakovi, je těžké ubránit se pocitům závisti a zároveň obdivu: hle, okřídlení lidé. Úleťáci.
Nejlepším místem pro kitesurfingovou zábavu je Rewský záliv (u
Gdyně). Její tvar je bezpečný pro lidi na prknech a současně
umožňuje roztáhnout křídla zkušeným plachetníkům...na kitu.
• www.kitesurfing.pl

Způsobuje větší závislost
než sex a cigarety

na prkně a s větrem

Je to dokonalý způsob jak se zbavit kil navíc. Stačí 2 až 4 dny, v
závislosti na síle větru, abyste se naučili kitesurfing. Potom už nepomyslíte na jiný sport ani jiný způsob trávení volného času. Budete sledovat předpověď počasí a sílu větru na oblíbené pláži
před každým víkendem a dovolenou. Helský poloostrov nabízí
několik profesionálních míst, kde se dá tato závislost naučit. Ve
vzdálenosti 500 m od pláže je voda po pás, což umožňuje cítit se
bezpečně a rychle se naučit windsurfing nebo kitsurfing.
• www.SurfPoint.pl
• www.boardandkite.pl
• www.ekolaguna.com.pl
• www.kitecenter.pl
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1. Oblast Velkých mazurských jezer

1. Oblast Velkých mazurských jezer

Bojery (lední jachty)

jachting na...ledě

Zimní plachtění po ledě na bojerech (plachetnice osazené na
bruslích) si získává čím dál tím více příznivců. Příznivců rychlého
tempa. Ti nejlepší dosahují rychlosti více než 100 km v hodině. Ti
nejlepší... nicméně každý se mezi ně může časem dostat. Zvláště
na mazurských jezerech, kde v Giżycku, Węgorzewu nebo v Mikołajkach existuje tradice i dokonalé podmínky pro tento sport.
Jezera zamrzají už v prosinci, nicméně bezpečný led vydrží až do
dubna. Kromě tradičních ledních jachet je možné použít i nové
konstrukce: iceflyer – lední jachta s windsurfingovým křídlem a
iceboard – windsurfingové prkno... na bruslích.
• www.bojery.pl
• http://bojery.mazury.info.pl/bojery
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1. Baltské moře
3
2
5

Baltské moře

4.Jezero Łańskie
5. Jezero Hańcza

www.underwater.pl

1. Baltské moře
2. Gdyně
3. Hel

v krystalech jezer

www.nurkomania.pl

V polských jezerech je teplota níže termoklimy (okolo 9 m hloubky) jen 40°C. Proto se doporučuje potápět se v teplých suchých
skafandrech a ne v tzv. mokrých neoprénech.

Jezero Hańcza

...sestupujeme ke dnu...

...pod vodou

(Suwałské pojezeří, severovýchodní Polsko)
V nejhlubším polském jezeře (více než 108 m) s křišťálové čistou
vodou (viditelnost do 30 m) můžete narazit na podvodní skalní
stěny poseté jeskyňkami, kde žijí vousaté ryby – mníci. Tato vodní
plocha je určená pro zkušené potápěče.

Jezero Łańskie

(Rybaki, Olštýnské pojezeří)
Jezero ležící vedle známých odpočinkových letovisek je velice čisté a má hloubku do 50 m. Pod vedením instruktorů je možné se
potápět z břehu, z lodě, a také... se zúčastnit vždy vzrušujícího
nočního potápění.
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www.underwater.pl

Balt je pro potápěče obtížným a náročným mořem. Velké vlny,
proudy a rychle se měnící podmínky pod vodou vyžadují zkušenosti a dobré jištění. Smutnou památkou na 2. světovou válku
jsou četné vraky lodí rozptýlené podél polského pobřeží. Tyto vraky jsou také častým cílem výprav. Gdaňský záliv ve svých hlubinách ukrývá jen při vstupu do přístavů v Gdaňsku a v Gdyni více
než 200 vraků. Můžete se potápět do těch, které nejsou využívány pro výcvik námořníků.
Nedaleko Helského poloostrova leží na dně vrak vojenské lodi
ORP „Hrozný“. Vrak o délce více než 30 m spočívá v hloubce 18
m a je otočen na pravobok. Díky dobré viditelnosti a nevelkým
mořským proudům je tato loď dokonalým místem pro ty, kteří by
si chtěli napoprvé vyzkoušet toto těžké umění. Výpravy jsou organizovány specialisty z několika center vrakového potápění,
na Helu, v Gdyni, ve Władysławowu, v Łebie a v Kolobřehu.
• www.exstream.com.pl
• www.hotdive.com
• www.nurkomania.pl
• www.kdp-pttk.org.pl
• www.scubadiving.pl
• www.underwater.pl
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1. Jezero Czarnogłowy
2. Jezero Białe Filipowskie
3. Jaworzno-Szczakowa
4. Tatry
5. Jeskyně Miętusia

3

4. Tatry
5

v temnotách horských jeskyní

Jezero Czarnogłowy

potápění...v dole...

Jezero Białe Filipowskie

...pod vodou

www.underwater.pl
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www.underwater.pl

(u Suwalek, severovýchodní Polsko)
Horský křišťál jezera... třpytící se v nížině. Jezero pro milovníky
potápění na tichém místě, kde nejčastěji potkáte jenom rybáře a
barevné vodní ptactvo. Ledovcové jezero, se strmě klesajícími
břehy, usnadňuje dostat se do patřičné hloubky. U jezera funguje
i soukromá škola potápění. Délka jezera je 3 km, šířka až 700 m,
průměrná hloubka činí 17 m.
• www.nurkomania.pl/nurkowisko_biale_filipowskie.htm

www.nurkomania.pl

www.nurkomania.pl

Jaworzno-Szczakowa (80 km od Krakova na západ)
V místě dřívějšího povrchového dolu, kde se těžily dolomity, vznikla umělá nádrž. Pod vodním zrcadlem zůstaly dva obrovské důlní
bagry, které vytvářejí překážkovou dráhu pod hladinou. Potápění
v těchto místech vyžaduje zkušenosti a je povoleno jen za účasti
trenérů z potápěčského centra, které funguje v blízkosti této populární vodní plochy.

...sestupujeme ke dnu...

(Štětínské pojezeří)
Jezero (plocha 36 ha) ležící v místě zaplaveného povrchového
křemíkového dolu má hloubku až 40 m. Dno jezera svisle klesá a
ve smaragdové vodě je pod hladinou vidět les zaplavených stromů, mezi kterými proplouvají odvážní potápěči. Na strmém břehu
jezera se může vyskytnout fauna z období jury, zkameněliny ramenonožců, slimáků a ježovky.

Jeskynní potápění není sportem pro všechny. Jeskynní potápěč
musí být vysoce odolný vůči stresu a projít dlouhým výcvikem
všech dovedností potřebných pro tuto disciplínu.
Nejlepší místa pro potápění v jeskyních se nacházejí v horských
jeskyních v Tatrách (jižní Polsko) jeskyně Miętusia (sifon o hloubce
do 70 m), jeskyně Sněžná studna (do 33 m), jeskyně Velká sněžná
(do 15 m), jeskyně Kasprowa Niżnia (do 24 m) a jeskyně Bystra
(do 28 m).

1

V horách a na vrchovině jižního Polska – v Sudetech, Beskydech a Tatrách se nabízejí perfektní
podmínky pro četné letecké disciplíny: let na kluzáku, na rogalu, paragliding a skoky s padákem.
Čerstvý vzduch, dobrý vítr a krásná krajina.
Na mnoha místech pod horami fungují letiště aeroklubových školících center, které vyučují různé
letecké disciplíny. Podobně jako je tomu i v severním Polsku (Mazury, Pomoří a Velkopolsko),
kde mírná pohoří a dobrý vítr zaručují příjemný let
zkušeným i začínajícím letcům.
Polští piloti kluzáků vyhrávají přední příčky na mezinárodních závodech, a také piloti malých letadel jsou tradičně mistry světa v přesném létání.
Mnozí pracují na letištích aeroklubů, které nabízejí vyhlídkové lety i kurzy létání. Let s mistrem světa – to stojí za to zkusit.

2

3. Bieszczady

1. Hora Szybowcowa
2. Hora Żar
3. Bieszczady

lehčí než vzduch
Hora Szybowcowa

(561 m n. v., Krkonoše, u Jelení Hory)
Hora, ze které se rozprostírá panoramatický výhled na Jelenohorské údolí je místem, kde se odehrává mnoho leteckých akcí a setkání pilotů: kluzáků, padáků a rogal. Panují zde nezvykle dobré
podmínky pro letecké sporty – známá „krkonošská vlna“, silné
proudy vznášející se nad Sudety. Na svazích Szybowcowé hory
jsou dobré podmínky ke startu i přistávání pro začátečníky i zkušené vzduchoplavce. Sezóna trvá od května do září.
• www.srebrna-gora.pl

• www.azl.pl
• www.lotnie.pl
• www.aeroklubpolski.pl/aerokluby_regionalne

z ptačí perspektivy a z pohledu...letce

Hora Żar

(761 m n. v., Żywiecké Beskydy)
Poloha hory Żar, nedaleko velkých horských jezer – Żywieckého,
Międzybrodzkého a Żywieckých Beskyd garantuje dokonalé podmínky pro letecké sporty. Na kopci najdete dvě startovní pozice
pro letce: západní a severní. Funguje zde i jedno z nejstarších
a nejpopulárnějších polských školících center létání na větroních.
Využívá ho mnoho leteckých klubů, organizujících kurzy a akce
pro milovníky nebeského plachtění.
• http://lotniczapolska.pl/Zar-kolebka-polskiego-szybownictwa,142

Bieszczady a okolí

Terén tohoto regionu má příznivý tvar pro létání na větroních, rogalech a paraglidu. Na letištích aeroklubů v Krosnu nebo v Bezmiechové jsou organizovány školení pro piloty kluzáků a padáků.
U nedalekého horského Solinského jezera-nádrže často skáčou
paraglidisté, kteří si toto místo vybírají nejen z důvodu přívětivých
atmosférických podmínek ale také pro neopakovatelné výhledy
na východní Karpaty, hory, kde se setkávají hranice tří států: Polska, Slovenska a Ukrajiny.
• www.aeroklub-podkarpacki.pl
• www.7fly.pl
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1. Gdaňský záliv
3
2. Mazury

1. Gdaňský záliv
2. Mazury
3. Jezero Kisajno
4. Zalew Zemborzycki

www.ParasailingCenter.pl

4

volný pád v... tandemu

volný pád v... tandemu

Abyste začali dobrodružství s parašutismem, nepotřebujete k
tomu predispozice kosmického pilota rakety. Téměř každý může
absolvovat skok s padákem v tandemu se zkušeným instruktorem. Je potřeba splnit jen několik požadavků a projít krátkým výcvikem v kterémkoliv školícím centru, které jsou na mnoha aeroklubových letištích v Polsku a nabízejí právě tyto služby.
Dobrou přípravou pro seskok s padákem můžou být rekreační
lety s padákem taženým rychlým motorovým člunem, terénním
autem nebo čtyřkolkou. Je to velmi příjemná, bezpečná a vzrušující zábava. Populární paraglidingová centra, kdy je pilot při startu
tažen na laně, se nacházejí v Sopotech a jiných místech u Gdaňského zálivu, na Mazurech, u jezera Kisajno, u Lublinu a u Zalewu
Zemborzyckého.
• www.lotniskoketrzyn.pl • www.parasailingcenter.pl
• www.parasail.pl • www.skyadventure.pl
• http://skydiveatmosfera.com
• www.skokispadochronowe.com.pl
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000 km².km2.
Superficie:
Situación:
Europa
central.
Stát
ve střední
Evropě,
sousedící s Německem, Českou republikou,
Frontera conUkrajinou,
Alemania,Běloruskem,
República Checa,
Slovenskem,
Litvou aEslovaquia,
Ruskem. Ucrania,
Bielorrusia,
Lituania,
Sutvoří
frontera
septentrional,
con una
Severní
hranici
o délceRusia.
500 km
pobřeží
Baltského moře.
longitud de 500
la constituye la costa del mar Báltico.
Obyvatelstvo
: 38 km,
milionů.
Población:
Státní
znak :38
bílýmillones.
orel se zlatou korunou.
Escudo:
un :águila
blanca con
unajazyk
corona
dorada.
Státní
vlajka
bílo-červená.
Úřední
: polština.
Bandera:
los:colores
el blanco
y elKatovice,
rojo. Krakov,
Hlavní
město
Varšava.nacionales
Další velkáson
města
: Gdaňsk,
IdiomaLodž,
oficial:
polaco.
Capital:
Varsovia. Otras grandes
Lublin,
Poznaň,
Štětín,
Vratislav.
ciudades:
Łódź,střední
Cracovia,
Wrocław,teplota
Poznań,
Gdańsk, Szczecin,
Podnebí
: mírné,
červencová
19°C,
Clima:
vKatowice,
létě často Lublin.
dosahuje
30°C.templado, con una temperatura media
en ledna
julio de
verano,
muchos
díaspro
se zimní
alcanzan
temperOd
do 19°C;
březnaenpanují
dobré
podmínky
sporty.
aturas de 30°C. De enero a marzo muy buenas condiciones
para la práctica de los deportes de invierno.

Polské
celní předpisy
jsouson
podobné
předpisům
v dalších
Las normas
aduaneras
parecidas
a las deplatným
la mayoría
de los
países de
la Unión
Europea.
Podrán
obtener
una información
zemích
Evropské
unie.
Zevrubné
informace
získáte
na polských
más detallada
enMinisterstvu
el Consulado
de Polonia o en el Ministerio de
konzulátech
a na
financi.
Hacienda,
tel.694
+(48-22)
694 31 94, www.mf.gov.pl
tel.
+(48-22)
31 94, www.mf.gov.pl/sluzba_celna.

Avión
Letadlo

Polonia
varios
aeropuertos:
Varsovia,
Cracovia,
Gdańsk,
VEnPolsku
je hay
několik
letišť
: ve Varšavě,
Gdaňsku,
Katovicích,
Krakově,
Katowice,
Łódż,Řešově,
Poznań,Štětíně
Rzeszów,
Szczecin,Státním
Wrocław
y Bydgoszcz.
Lodži,
Poznani,
a Vratislavi.
přepravcem
jsou
Las líneas
aéreas
nacionales
soninformace
Polskie Linie
Lotniczespojích
LOT najdete
Polské
aerolinie
LOT
S.A. Přesné
o leteckých
S.A.internetové
Una detallada
información
losLOT
vuelos
de LOT pueden
na
stránce
Polskýchsobre
aerolinií
www.lot.com.
encontrarla
en laletadla
página
de Internet
Polskie Linie
Do
Polska létají
mnoha
dalšíchdepřepravců
např.Lotnicze LOT:
www.lot.com.
También otras líneas aéreas tienen vuelos a Polonia,
Air
Polonia – www.airpolonia.com,
entre
ellas,
las llamadas lineas de bajo coste, p. ej.: Aer Lingus –
Air
Berlin
– www.airberlin.com,
www.aerlingus.com,
Easy Jet – www.easyjet.com, Germanwings
Easy Jet – www.easyjet.com,
– www.germanwings.com,
WizzAir – www.wizzair.com, Ryanair
Germanwings
– www.germanwings.com,
– www.ryanair.com,
Norwegian – www.norwegian.com/es/
Sky
Europe – www.skyeurope.com,

Son días no laborables todos los sábados, domingos y las
fiestas siguientes: Año Nuevo (1.I), Semana Santa (domingo
Svátky
a dny pracovního klidu
y lunes, fiesta movible), Fiesta del trabajo (1.V), Fiesta de la
Dny pracovního klidu jsou všechny soboty a neděle, svátky : Nový rok
Constitución del 3 de Mayo (3.V), Corpus Christi (jueves, fiesta
(1.1.), Velikonoce (neděle a pondělí) – pohyblivé svátky, Svátek práce
movible), la Asunción (15.VIII), Todos los Santos (1.XI), Fiesta de
(1.5.), výročí Ústavy 3.máje (3.5.), Boží tělo (čtvrtek, pohyblivý svátek),
la Independencia (11.XI), Navidad (25, 26.XII).
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.

Todo el país está cubierto por una red de vías ferroviarias y las
ciudades más grandes están unidas por los rápidos expresos de
Vlakové
spoje
la red europea IC. Las líneas ferroviarias de Polonia pertenecen
Celá země je protkána hustou železniční sítí a největší města spojují
al Ferrocarril Nacional Polaco (PKP). Una información más
vlaky IC. Vlakové spoje řídí Polské státní železnice. Všechny důležité
detallada podrá encontrarla en la página de Internet: www.pkp.pl,
informace můžete získat prostřednictvím internetu www.pkp.com.pl.
www.intercity.pl, www.rozklad-pkp.pl y tel. +(48 42) 194 36.

¿Dónde hospedarse?

Autobús

Polonia cuenta con una extensa gama de categorías hoteleras,
que va desde la clase turística hasta la más lujosa.
Kde
se ubytovat?
• Las reservas de hotel se pueden realizar telefónicamente o a
Všechny hotely jsou klasifikovány v kategoriích od těch nejlevnějších
traves de Internet:
po ty nejluxusnější.
www.discover-poland.pl,www.visit.pl,www.hotelsinpoland.
• Hotel můžete rezervovat telefonicky nebo přes internet :
com, www.polhotels.com, www.hotelspoland.com,
www.discover-poland.pl, www.hotelsinpoland.com,
www.polhotel.pl, www.pph.com.pl,www.warsawshotel.com,
www.polhotels.com, www.hotelspoland.com, www.polhotel.pl,
www.orbisonline.pl
www.warsawhotel.com, www.orbisonline.pl.
• Algo especial son las estancias en edificios históricos (castil• Zvláštním zážitkem je pobyt v památkových objektech (na zámlos, palacios, mansiones y molinos) adaptados con fines
cích, hradech, v palácích, dvorech a mlýnech), adaptovaných
hoteleros: tel./fax +(48 22) 646 81 50, www.hhpoland.com
na hotely : tel. +(48-22) 433 60 30, www.leisure-heritage.pl
• Reservas en casas de turismo rural: tel. +(48-52) 398 14 34,
• Rezervace v agroturistických hospodářstvích :
tel. móvil +(48-602) 459 137, www.agritourism.pl,
tel. +(48-52) 398 14 34, 602 459 137, www.agritourism.pl,
www.agroturystyka.pl, federgg@wp.pl
federgg@wp.pl.
• Albergues juveniles: tel. +(48-22) 849 81 28, fax 849 83 54,
• Mládežnické chaty a boudy : tel. +(48-22) 849 81 28,
www.ptsm.org.pl
tel./fax 849 83 54, www.hostelling.com.pl.
• Campings: tel./fax +(48-22) 810 60 50, www.pfcc.eu
• Místa na kempech : tel./fax +(48-22) 810 60 50,
• Sociedad Polaca de Turismo y Corografía: www.pttk.pl
www.pfcc.info.

Las autovías y la red de carreteras locales garantizan un fácil
acceso a cualquier ciudad de Polonia. Todo el país tiene un
Autobusové
spoje
servicio de autobuses público y privado.
Rychlostní komunikace a rozvětvená síť lokálních silnic umožňují
dojezd do všech polských měst a obcí. V celé zemi existují státní
a soukromé autobusové linky.

WizzAir – www.wizzair.com.

Ferrocarril

Taxi
Señal de la parada: “Taxi”. Lo mejor es pedir el taxi por teléfono.
En los viajes fuera de los límites de la ciudad, así como en
Taxi
sábados y domingos y en horario nocturno, desde las 22 hasta
Stanoviště jsou označena nápisem Taxi. Doporučujeme telefonickou
las 6, las tarifas son más elevadas.
objednávku taxi. Cesty mimo město, v sobotu a v neděli a mezi
22.00-6.00 hod. jsou dražší.

Normas de circulación

.

Informaciones
Praktické informaceprácticas

Fiestas y días no laborables

Las normas de circulación en Polonia están adaptadas a las
normas que rigen en los países de la Unión Europea. Las
Dopravní
předpisy
más importantes de ellas son: Límite de velocidad en zonas
Polské dopravní předpisy jsou přizpůsobeny předpisům Evropské
urbanizadas – 50 km/h; fuera de zonas urbanizadas – 90 km/h;
unie. Předpisy týkající se rychlosti vypadají následovně :
autovías –povolená
110 km/h;
en autopistas
130 km/h.
Lasdne
luces
•enmaximální
rychlost
v obci 50 –km/hod.
během
dea cruce
son obligatorias
las 24hod.
horas del día a lo largo de todo
60 km/hod.
mezi 23.00-6.00
ańo.
•elmaximální
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.
Teléfonos
do
konce února.
Teléfonos
de servicios de urgencia (el mismo en toda Polonia)
• 999 – urgencias médicas (llamada gratuita)
Telefony
• 998 – bomberos (llamada gratuita)
Tísňové
(pro
celé Polsko)
:
• 997 – linky
policía
(llamada
gratuita)
•
999
–
zdravotní
pohotovost
(bezplatné
• 112 – asistencia para los propietarios
de spojení)
teléfonos móviles
•
998
–
požárníci
(bezplatné
spojení)
(llamada gratuita)
997 – lapolicie
(bezplatné
spojení)
• •Durante
estación
estival los
turistas tienen a su disposición un
• 112 de
– tísňové
spojení
pro (+48)
mobilní
(bezplatné spojení)
teléfono
urgencias
adicional:
801telefony
888 844,
• V letní278
sezóně
+(48-22)
77 77.turisté mohou použít dodatečná poplašná spojení :
(+48) 801 888 844, +(48-22) 278 77 77.

¿Cómo pagar?
La moneda usada como medio de pago en Polonia es el zloty
(PLN). Se puede pagar en otras monedas, p. ej. en euros, tras
Čím
zaplatit ?
previo acuerdo entre el comprador y el vendedor, pero no es
Peníze
nejlépe směníte v bankách nebo ve směnárnách.
obligatorio. Por norma, la vuelta se da en zlotys. Lo mejor es
Kreditními
můžete
platit
mj. v prodejnách,
cestovních
cambiar elkartami
dinero en
bancos
u oficinas
de cambio.
Se puede pakancelářích,
leteckých
zastupitelstvích
a
na
benzinových
stanicích. y
gar con tarjetas de crédito en casi todos los puntos de comercio
Ztrátu
kreditní
karty
je
třeba
okamžitě
hlásit
na
telefonní
číslo
servicio de toda Polonia. Los cajeros automáticos de los distintos
+(48-22)
515 31 50ennebo
515 30
00 (celých
čtyřiadvacet
hodin.
bancos funcionan
muchos
puntos
de acceso
las 24 horas
Polskou
valutou
je
zlotý
(PLN).
Jeden
zlotý
má
100
grošů.
del día. La moneda oficial zloty ( PLN) se divide en 100 groszy
Mince
: 1, 2 aHay
5 zlotých,
1, 2,
a 50
bankovky
(céntimos).
monedas
de5,1,10,
2, 5,2010,
20grošů,
y 50 groszy
y de: 1, 2
10,
50,así
100
a 200
zlotých.
y 520,
zloty,
como
billetes
de 10, 20, 50, 100 y 200 zlotys.
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Centra Polské turistické organizace v zahraničí
Zastoupení
Polské turistické organizace v zahraničí

Stockholm
Amsterdam Berlín

Moskva

Varšava

Londýn
Kijev
Brussels
Paříž Vídeň
Budapešť
Madrid

New York

Řím
Tokio

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

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

tel. +(43-1) 524 71 91 12

www.polen.travel

info.at@polen.travel

tel. +(32-2) 740 06 20

www.polen.travel

info.be@polen.travel,

tel. +(32-2) 740 06 20
tel. +(33-1) 42 44 19 00
tel. +(31-20)
625 35
tel. +(33-1)
42 70
44 19 00
tel. +(39-06) 482 70 60
tel. +(49-30)
tel. +(81-3)
53 23 85210800 920
tel. +(36-1)
269 78300
09 303 1812
tel. +(44-0)
tel. +(49-30) 21 00 920
tel. +(31-20)
tel. +(43-1)
524 71 625
91 1235 70

fax 742 37 35
www.polska-be.com
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• ŠPANĚLSKO

• Madrid

tel. +(34-91) 541 48 08

www.polonia.travel

info.es@polonia.travel

• RUSKO

• Moskva

tel. +(7-495) 510 62 10

www.poland.travel

info.ru@poland.travel

• ŠVÉDSKO

• Stockholm

tel. +(46-8) 21 60 75

www.polen.travel

info.scan@polen.travel

• USA

• New York

tel. +(1-201) 420 99 10

www.poland.travel

info.na@poland.travel

• UKRAJINA

• Kijev

tel. +(38-044) 278 67 28

www.polscha.travel

info.ua@polscha.travel
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