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9. – 17. 8. 
2014 

9 dní a 8 nocí v Litvě a polských Mazurech s 
Varšavou k tomu 

 

Oblasti Mazurské pahorkatiny v severovýchodním Polsku s četnými jezery  

a řekami se právem říká země tisíce jezer. Z jedné třetiny pokrývají její 

povrch lesy. Zdejší městečka a památky mají na Polsko netypickou 

architekturu, neboť jsme v oblasti bývalého východního Pruska, která byla  

po staletí pod nadvládou řádu Německých rytířů a polská je až od roku 

1945. Mazury jsou zemědělský region zaměřený na ekoturisty. 

 

Litva je zemí, kde může cestovatel nechat srdce. Je to zvláštní kouzlo litevské 

krajiny – nedotčené, opatrované a chráněné – jsou to lidé, kteří vyjdou hostu 

přátelsky vstříc – je to klid, který země i lidé vyzařují. Láska k přírodě je      

v Litvě příslovečná. „Krásně jako v lese,“ řekne Litevec, když chce vyjádřit,  

že se cítí obzvlášť dobře.   
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Labas Lietuva/Cześć Mazury 
9  D N Í  A  8  N O C Í  V  L I T V Ě  A  P O L S K Ý C H  M A Z U R E C H  S  V A R Š A V O U  K  T O M U  

Den první: Vyrážíme za vůní dálek  

Sobota 9. srpna, první kus cesty vedl Hynek 

„Kde jste? Tady nikdo není!“ volá mi Robert těsně před půl šestou ráno. Je na parkovišti, kde ještě 

předloni stálo slavné olomoucké Letadlo a odkud máme v šest odjezd. Byl překvapivě první, a tak ho jen 

z autobusu, kterým zrovna jedu s Danou, uklidňuju, že je opravdu na správném místě. První odvážlivci se 

začali scházet chvíli poté, ve tři čtvrtě přijíždí náš minibusa v šest hodin opravdu vyjíždíme, i když 

zanedlouho znovu stojíme. U olomouckého vlakového nádraží nabíráme opozdilce Jarmilu a Evku. A už 

můžeme.  

Pan Zdeněk zabral za volant a vyrazil i s námi směrem na Ostravu. Veze nás do půlky Polska, v Lodži 

nás předá naší řidičce Andree jedoucí za námi zatím autem. S jedním řidičem bychom kvůli omezením 

v předpisech do cíle dnešní cesty totiž nedojeli. Ještě krátká zastávka v Bohumíně na levné naftě a 

zanedlouho už jsme v Polsku. Dálnice je zatím dobrá a my se snažíme, co můžeme, protože před sebou 

máme dnes asi 800 kilometrů. Před Lodží se okolo poledne střídají řidiči, vedle mě k volantu usedá 

Andrea, která už se ho nepustí až do našeho návratu domů.  

Je to přesně tak, jak jsme 

předpokládali. Polsko zatím nemá 

moc kvalitních dálkových silnic       

a naše cesta tak je pomalejší než 

uvádí Google mapy. Do Sorkwit, 

kde dvě noci spíme, nepřijedeme 

tedy ve čtyři, ale později. Během 

dne se ukáže, že o tři hodiny. 

Zastavovat se ale musí, tělo si 

řekne. Větší pauzu jsme udělali 

v bývalém královském sídelním 

městě Płock, jehož historické 

centrum stojí na ostrohu nad řekou 

Vislou. Ve zdejší katedrále jsou 

náhrobky polských králů a je od ní 

Polsko 

Oficiální název: Polská republika 

Hlavní město: Varšava 

Rozloha: 312 679 km² 

Počet obyvatel: 38,5 milionu 

Úřední jazyk: polština 

Vznik: 11. 11. 1918 

Měna: zlotý (PLN) 
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pěkný výhled do údolí. Bohužel nemáme čas to tady pořádně prozkoumat a jedeme dál, abychom 

nezatměli. Okolo půl šesté už vjíždíme do oblasti Mazurských jezer, která prosvítají tu a tam za pásem 

lesa okolo cesty. V sedm dorážíme do kempu PTTK (což jsou polští Přátelé přírody) u Lampackého jezera 

v Sorkwitech. Místní šéfka Dorota, která se o kemp stará s celou rodinou, nás přivítá chutnou večeří. 

Nepohrdneme ani točeným pivem, po dnešku si ho zasloužíme.   

Den druhý: Na vlastní kůži objevujeme přírodu a historii Mazur  

Neděle 10. srpna, kdy nás provázel Hynek 

Ranní probuzení v chatce stálo za to. Rád koukám do dřevěného stropu, nevím proč. Chatky máme čtyři, 

jsou patrové a devatenáct lidí se do nich pohodlně vejde. Svoji koupelnu půjčujeme ostatním, kteří bydlí 

na patrech a mají tam jen umyvadlo. Ale nestěžují si. 

Na dnešek jsme se domluvili na tomto programu: Dopoledne poplují zájemci o mokrou variantu na 

kánoích po Lampackém jezeře, turisté si obejdou okolí jezera a navštíví zámek a vesnici Sorkwity. 

Odpoledne ve dvě vyrazíme všichni na prohlídku starých hradů řádu Německých rytířů. 

Já jsem zvolil kánoi a takových nás bylo sedm. Jeli s námi ještě Hrachovci, Andrea, Zdeněk a Trpaslík. 

Během plavby jsme zjistili, že 

jezero je vlastně něco jako 

kravský žaludek, skládá se ze 

čtyř zátok o velikosti 

samostatného jezera. Celou 

soustavou Mazurských jezer lze 

proplout za deset dní, spojuje je 

řeka Krutynya a na březích 

jednotlivých jezer je spousta 

kempů, jako je ten náš. Vodní 

ptáci, které jsme potkali, byli 

docela krotcí a bylo vidět, že se 

turistů nebojí. Jedna labuť 

málem seděla mezi námi v lodi. 

Marcela mezitím vedla část 

„neplavců“ po krásách místní 

přírody při březích jezera. 

Vycházku okomentovala takto: 

Skupina dobrodruhů se vydala na kánoích po Lampackém jezeře. Za upřímného zájmu ostatních, kdy se 

podařilo jedné posádce posadit v lodi opačně, vyjeli na vodu. Mávali jsme jim a už skoro odcházeli, když 

jsme spatřili, jak se všechny tři lodě uprostřed jezera seskupily. Užasle jsme sledovali, jak mezi loděmi nastala 

výměna pasažérů. Tato scenérie na vodě byla natolik zajímavá, že se Květoš s Ivankou posadili na blízkou 

lavičku a sledovali strategický přesun. Po této příhodě už lodě spořádaně odplouvaly. Naše skupina se 

vydala kolem zámku do blízké vesnice, kde v kostelíku z bílých cihel právě probíhala mše. Nazpět na 

opuštěné cestě stála dívka hovořící německy, před ní stal stojan s notami a ona hrála na skotské dudy. Zvuk 

tohoto nástroje je velmi pronikavý a asi proto byla vyobcována z kempu. 

Po obědě jsme sedli do minibusu a odjeli na poznávačku hradů a okolních městeček, která až do konce 

druhé války žila po staletí německým živlem. V současnosti polská jména Reszel a Ryn nemohou zakrýt 
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německý původ Rößel a Rhein. V obou městečkách stojí mohutné hrady. V Ryně rekonstruovali 

velmistrovský hrad na hotel, uchvátila nás tam obrovská 

hodovní síň vzniklá zastřešením nádvoří. Taky poloha 

městečka u jezera byla moc hezká. Rád koukám na čluny a 

jachty, má to pro nás Hanáky z pole nezvyklou atmosféru. 

V Reszelu jsme se podívali na doposud strmě čnící ruiny 

biskupského hradu vystavěného z červených cihel, který je 

uprostřed města u mohutné gotické katedrály, a 

v křivolakých uličkách města jsme našli několik možností 

občerstvení. Dokonce i přes ulici, kdy dvě skupiny sedící na 

konkurenčních zahrádkách cukráren dělily asi jen tři metry prostoru.  

Historie německého řádu na Mazurách 
Na přelomu let 1225/1226 pozval kníže Konrád Mazovský 

řádové rytíře do Polska a nabídl jim odměnou za ochranu 

prusko-mazovského pohraničí chełmiňskou zemi. Císař Fridrich 

II. v tzv. Zlaté bule z Rimini (1226) udělil německým rytířům 

právo si pro sebe uzurpovat východní země a roku 1234 je 

papež Řehoř IX. postavil pod ochranu sv. Petra. 

Němečtí rytíři a jejich livonská větev počali budovat na 

dobytém území rozvinutou infrastrukturu s dominantní sítí 

vojenských sídel a hradů, které byly netradičně budovány      

z pálených cihel.  

Působiště německých rytířů se ve 13. století plně přesunulo do východního Pobaltí, kde řád 

postupně založil větší počet hradů a měst. Kolem roku 1274 byl vybudován hrad Marienburg 

(dnes Malbork v Polsku), v jehož podhradí vznikla osada, která brzy získala městská práva. Roku 

1309 se Marienburk stal sídlem velmistra řádu.  

Základem večeře bylo opět mleté maso, i když v jiném tvaru než včera, a my pochopili, že tomu tak 

v těchto krajích už bude pořád. A taky že jo. Taky jsme zjistili, že došlo točené pivo, a protože dnes byla 

neděle a v Polsku se opravdu nedělá, neměli kde koupit nový sud. Vydali jsme se tedy do vesnice, 

částečně proto, aby mi v Pivním deníčku přibyl další záznam, částečně proto, že jsme se tam někteří 

dopoledne nedostali. Našli jsme docela fajn hospůdku s docela propadákovou obsluhou. Ale protože 

jsme tu byli na chvilku a zítra už odjíždíme dál, skoro vůbec to nevadilo. V kempu jsme naladili hudební 

nástroje a hrálo se docela dlouho. 

Den třetí: přejezd z Mazur do Kaunasu  

Pondělí 11. srpna, z Polska do Litvy nás převedl Radek 

To ráno jsme se těžko loučili s překrásnými mazurskými jezery. Fronta u snídaně byla dlouhá a ještě 

zahnutá, všichni museli vyzkoušet každou dobrotu ze švédského stolu. Nejvíc chutnaly palačinky 

s marmeládou a tvarohem, těch byl neustále nedostatek. Kdo seděl venku, měl kromě společnosti 

čerstvého vzduchu i spolustolovníky v podobě vos. 
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Při nastupování do autobusu se na panu Doktorovi usadila jedna místní vážka, a odmítala se nechat 

zahnat, jako by říkala“ „Zůstaňte, užívejte si tady!“, ale když ono jim došlo pivo… Krátce po deváté už 

jsme svištěli směrem na východ, dál od domova, blíže do Litvy.  

Před polednem jsme dorazili do historického města 

Goldap, které odjakživa leželo na spojnici mezi 

Polskem a litevskými knížectvími. Podle průvodce 

vypadalo mnohem zajímavěji, než jsme mohli během 

půlhodinové zastávky stihnout. Tak nás alespoň 

Andrea povozila kolem místní rozhledny.  

Další krátkou zastávkou bylo Trojmezí, polsky 

Trojstyk granic, a sice Litvy, Polska a kalinin-

gradského Ruska. Tady se všem hodně líbilo, hlavně 

cedule zakazující vstup na ruské území pod pokutou, 

ani fotit ten ruský cípeček se nesměl… (Viz úvodní fotku) Přesto jsme rebelsky všechno nakoukali, 

prochodili, vyfotili, osahali, pošlapali, zkritizovali... Prostě Češi. A máme krásnou fotku z Trojmezí.  

Těsně kolem druhé hodiny jsme překročili hranice do Litvy. Po několika zastávkách kvůli výměně peněz 

jsme na toto téma rezignovali, a od Vištytiského jezera jeli až do Kaunasu skoro v kuse. Jezero bylo 

velice příjemné na osvěžení a koupání, ale hodně plytké, snad padesát metrů od břehu bylo vody pořád 

ještě po kolena.  Do svačiny u jezera nám začalo lehce pršet, Hynek s Danou to vyřešili jednoduše – 

svačili na molu pod deštníkem.  

Litva 

Oficiální název: Litva/Lietuvos Respublika  

Hlavní město: Vilnius 

Rozloha: 65 200 km²    

Počet obyvatel: 3,2 milionu 

Úřední jazyk: litevština      

Vznik: 11. 3. 1990 

Měna: litevský litas (LTL) 

O kilometr dál jsme našli Velký vištytiský kámen, též 

zvaný Ďáblův kámen, ke kterému se váže legenda. Kdo 

si v prohlubni navrchu kamene omyje napršenou vodou 

nemocnou část těla, ten se dozajista uzdraví, jak 

přislíbil samotný ďábel. Kámen o rozměrech 3x5 metrů 

a čtyři metry na výšku sem zanesl před desítkami tisíc 

let ledovec.  

O řádný kus dálnice později jsme dorazili do Kaunasu, 

kde nás čekalo přespání na další dvě noci. Vlídný ruský 

„vrátný“, mladík plynně hovořící několika jazyky, nás 

ochotně ubytoval a i poradil, kam se podívat, kde si vyměnit peníze, kam se jít najíst.  Tak jsme vespolek 

vyrazili do místního obřího obchoďáku, kde jsme konečně vyměnili litasy, Andrea nás pak zavezla 

k hostelu, protože silně pršelo, a pak už si každý udělal program podle svého. Někdo se najedl 
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v kuchyňce a šel spát, někdo vyrazil na procházku, někdo zase na večeři do restaurace přes ulici. Já byl 

ve skupině, co šla do restaurace, byla to velice nóbl zařízená záležitost, jídlo i prostředí vynikající, ceny 

akorát, jedině slečna servírka byla hodně zmatená a zásadně nosila všechny objednávky na špatné 

stoly. Měli jsme z toho legraci, ale nakonec jsme si povyměňovali, co kdo měl, a bylo to. Nicméně naši lidi 

si těžko zvykali na poněkud poklidné tempo obsluhy po celou dobu pobytu v Litvě, tady se prostě 

nespěchá. 

Den čtvrtý: sovětská archeologie na Trakai, krásy hlavního města 

Vilniusu, kouzlo večerního Kaunasu 

Úterý 12. srpna, opět s Radkem 

Dnes nás čekala opět dlouhá cesta, takže jsme vstali brzy, abychom co nejdříve vyrazili. A dobře jsme 

udělali, legendární městečko a vodní hrad Trakai jsme stihli téměř přesně na otvíračku.  

Trakai byl založen knížetem Gediminasem 

Velikým na začátku 14. století.  V průběhu času 

zde byly postaveny dva hrady, jeden přímo na 

pobřeží jezera, a druhý na ostrově uprostřed 

jezera. Nicméně staletí a množství válek, jak 

středověkých tak moderních, zanechala oba 

hrady v troskách. Jak dokazují malby z různých 

historických období, hrad Trakai byl stovky let 

pouhou zříceninou. Až sovětská archeologie 

rozhodla o obnovení. Proto dnes můžeme 

obdivovat nádheru středověkého hradu 

postaveného v 60. letech 20. století. Uvnitř lze 

nalézt výstavy nejen z nejstarší historie Litvy, ale 

i nejrůznější předměty z roztodivných sbírek 

z celé země, ať už jde o lidové umění, zahraniční výrobky z porcelánu, drahých kamenů, kovů nebo jiných 

materiálů, ale i lovecké trofeje z Afriky a východní umění.  

Dále jsme navštívili Vilnius, hlavní město Litvy. Po hodince volna na občerstvení jsme si udělali 

rychloexkurzi po nejzajímavějších památkách starého města, většinou středověké kostely katolického        

i pravoslavného vyznání, středověké pevnosti a původní 

hrad, univerzitu. Kromě turisticky význačných míst jsme 

prošli i několika uličkami, které se zrovna turistickými 

lákadly pyšnit nemohou. Jen o dvě ulice dál od hlavní třídy 

už nejsou domy opravené, vymalované, většinou jsou          

i neobydlené. Vilnius je celkově velice zajímavý, ale krátká 

návštěva na patřičné nasátí atmosféry rozhodně nestačí. 

Z navštívených památek jmenujme reprezentativně několik; 

Gediminasova věž (pozůstatky prvního hradu), Bazilika 

Petra a Pavla, Kazimirova kaple, Bastionová pevnost se 

zbrojnicí, gotický soubor Sv. Anny a Sv. Bernarda, 

pravoslavný kostel Sv. Ducha. U Gotického souboru jsme 

se před deštěm schovali pod planou hrušní, což, jak si pamatuji, jsem udělal i před dvěma lety na 

stejném místě. 
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Vilnius 

Vilnius je hlavní město Litvy. Necelých 550 tisíc obyvatel z větší poloviny 

tvoří Litevci, pětinu Poláci, desetinu Rusové, a zbytek další národnosti.  

Oblast řeky Viliji (Neris) byla osídlena odedávna, ovšem dle legendy 

město založil kníže Gediminas na počátku 12. století, kterému se zdálo 

o železném vlku. Tento kníže je také patronem města (a Litvy obecně)  

a Železný vlk je symbolem města.  

Město je oblíbenou turistickou destinací, velkým obchodním i kulturním 

centrem, a významnou dopravní spojnicí do/z Ruska.  

Historické centrum Vilniusu je zapsáno na Seznam kulturního dědictví UNESCO, v roce 2009 se stal 

hlavním městem evropské kultury. 

Po Vilniusu už jsme byli řádně uchození a kulturně načerpaní, takže jsme naskákali opět do autobusu směr 

Kaunas. Tím naše dnešní dobrodružství nekončila – právě naopak! Někteří se nechali vysadit u obcho-

ďáku na nákupy nebo na jídlo v restauraci, ostatní vyrazili z hostelu směrem do historického centra 

Kaunasu 

Kaunas 

Kaunas je druhé největší litevské město. Během posledních sto let se velice 

změnilo rozložení obyvatel – původní převážně polsko-židovské obyvatele dnes 

nahradili z 95% rodilí Litevci. V meziválečném období byl Kaunas hlavním 

městem Litvy.  

V Kaunasu můžeme najít desítky historických budov, kterým vévodí skvostná 

sněhobílá Kaunaská radnice. Město poskytuje kvalitní kulturní vyžití a turistům 

má mnoho co nabídnout.  

Kaunas má 23 partnerských měst po celém světě, v Česku je to Brno.  

Za sebe musím říct, že jsem stihl obojí. V obchoďáku Akropolis 

jsme objevili celé patro, které bylo věnované jen jídlu a restau-

racím, a kromě toho měli kluziště s opravdovým ledem. Velikostně 

celá Akropolis zabírala ohromnou spoustu prostoru, dokonce se při 

stavbě neobtěžovali bořit některé menší domy, a začlenili je přímo 

do konstrukce obchodního domu. Šantovka Vaňkovka hadra. 

Večerní procházka starým kaunaským městem byla taky velice 

příjemná. I přes všední den bylo město plné lidí, posedávali na 

zahrádkách a popíjeli, dobře jedli, příjemně se bavili, a vůbec 

hezky vypadali. Obhlédli jsme nejstarší pěší zónu v Sovětském 

svazu (1982), sněhobílou Radnici, Katedrálu, Perkunasův dům      

a rekonstruovaný hrad, a cestou na hostel se ještě zastavili na 

jedno nostalgické pivo ve včerejší restauraci.  

Noc v hostelu patřila rudé Trejos devynerios, místní pálence         

a vzdálené oslavě zásnub mých kamarádů Cůcy a Miry. Bylo nám 

tááák příjemně, ale ráno se blížilo, což nás zahnalo do postelí.  
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Den pátý: Cestou necestou srdcem Litvy 

Středa 13. srpna, vedla nás Marcela 

Odjíždíme z Kaunasu kolem velké řeky Němen.  Po cestě se zastavujeme v obci Seredžius, kde stávalo 

velké hradiště. Tady se v dávných dobách usadili uprchlíci z říše římské na kopci pojmenovaném 

Palemon. My jsme vystoupali na vrchol a obdivovali z výšky řeku Němen. Pohled na řeku byl velkolepý  

a já jsme si představovala, jak zde lidé v dávných dobách vykonávali pohanské obřady. 

Řeka Němen 

Němen, někdy také Neman (litevsky Nemunas, polsky 

Niemen, německy Memel). Je 937 km dlouhá a je to 

nejdelší a nejvodnatější řeka Běloruska, Litvy a kali-

ningradské části Ruska. Ústí do Kurského zálivu. 

Tvoří mnoho jezer, ostrůvků, zátočin, zákrut, prahů       

a mělčin, a poskytuje tak nádherné přírodní scenerie.  

V r. 1920 proběhla na Němenu druhá největší bitva 

rusko-polské války.  

Pak následovalo městečko Raudoné, kde jsme si prohlédli červený zámek a znovu si obdivovali řeku 

z věže, na kterou jsme vystoupali. Kolem zámku se rozprostíral velký, krásný park. 

Odpoledne jsme konečně přijeli do Šventoji, k moři. Baltické moře bylo hodně rozbouřené, bylo slunce     

a pod nohama jsme cítili jemňoučký písek. Bývá zde 

prý v létě někdy i 25°C, my jsme měli 31. Vydali 

jsme se do divokých vln, které nám podrážely nohy. 

Plavat se nedalo, jen se nechat unášet vlnami. Sotva 

jedna mohutná vlna přešla, hned ji následovala další 

a další. Po chvíli jsem se naučila trochu pohybovat a 

proplouvat od jedné vlny ke druhé, moře bylo 

příjemně chladné a po dusném dni nesmírně 

osvěžující. Ovšem jak jsem se vzdalovala od 

pobřeží, bylo stále těžší se vyrovnávat s přílivovými 

vlnami. Raději jsem se vrátila na břeh stejně jako 

ostatní. 



Labas Lietuva/Cześć Mazury 

 

 

Stránka 8 

Míra si pak stěžoval na bolest na hrudi a na špatné dýchání. Zavolali jsme posléze pobřežní hlídku a ta 

sanitku, která ho odvezla do nemocnice. Domluva v nemocnici ve městě Palanga byla velmi složitá a Míra 

musel putovat až do Klaipédy. Ještě ten večer se podrobil operaci, která mu velmi ulevila. Měli jsme 

obavy, naštěstí fungovaly telefony, tak jsme byli o všem podstatném informováni. Člověk si při té 

příležitosti uvědomí, co je v životě podstatné. 

Byla to velká škoda, že s námi nemohl prožít další dny dovolené, ale věděli jsme, že je mu lépe. Pro Míru 

skončila tato cesta až ve čtvrtek následujícího týdne, kdy se v pořádku vrátil do Olomouce. Jak rádi jsme 

ten večer slyšeli jeho hlas v telefonu! Brzy se snad uvidíme. 

Den šestý: Na skok do Lotyšska a tisíc krás jantaru 

Čtvrtek 14. srpna, Macek nám ukázala další kus světa 

Už od rána hodně pršelo, a tak jsme museli narychlo změnit plánovanou prohlídku národního parku 

Žemaitija. 

Lotyšsko 

Oficiální název: Lotyšsko/Latvija  

Hlavní město: Riga 

Rozloha: 64 589 km²    

Počet obyvatel: 2,25 milionu 

Úřední jazyk: lotyština      

Vznik: 18. 11. 1918 

Měna: euro (EUR) od 1. 1. 2014 

Jeli jsme tedy do vojenské věznice v nedalekém Lotyšsku. 

Městečko se jmenuje Liepája a bylo šedivé, jakoby se tady 

zastavil čas. Prohlídka to byla depresivní, prohlédli jsme si 

ponuré kobky, ale také starou radiotechnickou výstavku. 

Také tam měli plynové masky, dokonce i pro dítě v kočárku. 

Slečna, která nás prováděla, měla kostým dozorkyně. Prý se 

tam někteří lidé nechávají zavřít na několik dní do cel, aby 

si zkusili, co prožívali skuteční vězňové. Podivný koníček.  

Liepája 

Liepája, česky Libava, je třetím největším městem v Lotyšsku a důležitým 

nezamrzajícím přístavem Baltského moře. Díky tomu byla Liepája 

oblíbeným ruským přístavem už za dob cara Alexandra, později se stala 

významnou ponorkovou základnou. Liepája leží v historické zemi Kuronsko 

223 km západně od Rigy. V současnosti zde žije cca 86 000 obyvatel, 

ovšem město se potýká s odlivem obyvatel, hlavně kvůli odsunu Rudé 

armády a rodinných příslušníků vojáků v letech 1991-2000.  
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Odpoledne jsme navštívili přímořské městečko Palanga, kde je 

obrovský lesopark končící mořskou písečnou pláží. V parku je 

Muzeum jantaru a na hlavním bulváru spousta stánků s jantarem. 

Po návratu do Šventoji jsme prožili příjemný večer se zpěvem a po-

vídáním. Tentokrát jsme s sebou měli dvě kytary (Hynek a Květoš)   

a jedno ukulele (Zdenda). Právě večery, které trávíme společně, jsou 

něčím výjimečné. Funguje mezi námi soudržnost a duch kamarádství. Nabízíme si vzájemně dobroty i něco 

na zahřátí. A kolem se pomalu ochlazuje vzduch a je cítit blízkost moře. 

Den sedmý: písečná Kurská kosa a přístav Klaipéda  

Pátek 15. srpna, písečné pláže s Radkem 

Moc mi nešlo spát, tak jsem vstal hooodně brzy ráno a vyrazil na procházku k moři. Jako bych ho neměl 

dost. Bylo lehce zataženo, ale relativně teplo, až k vodě sotva dva kilometry… Jantary jsem sice nenašel 

žádné, ale zato malinkatý červený achát, můj nejcennější úlovek z Litvy.  

Zatím v kempu probíhaly „horečné“ přípravy na odjezd na vrchol našeho zájezdu – na Kurskou kosu! 

Osmdesátikilometrový písečný poloostrov porostlý borovicemi a trávou napjatě očekával příjezd českých 

Přátel přírody… První částí legrace měl být přejezd trajektem přes úžinu, ovšem kdovíjak vzrušující to 

nakonec nebylo, těch pár stovek metrů zvládl přívoz za pár minut, a nejdéle tak trvalo nakládání a vy-

kládání aut.  

Kurská kosa 

Jméno pochází od starého baltského národa Kurů, je to 

písečný poloostrov, kosa v jihovýchodním cípu Baltského 

moře. Táhne se ve tvaru úzké, mírně ohnuté duhy z 

jihozápadu na severovýchod od Kaliningradského 

poloostrova ke Klaipédě a odděluje Kurský záliv od 

Baltského moře. Poloostrov je 98 km dlouhý a 400 m 

až 3,8 km široký. Jeho jižní část náleží Rusku 

(Kaliningradská oblast), kdežto severní Litvě.  

Od roku 2000 je Kosa zařazena na seznam Světového 

dědictví UNESCO. 

Zatímco drtivá většina aut zamířila na sever do města Smiltyné, my vyrazili 

na jih k Nidě, kde se také nalézá Velká duna, písečný kopec 70 metrů 

vysoký. Více než 40 kilometrů jsme jeli po hezké asfaltce lesem borovic, sem 

tam se dala zahlédnout cyklostezka nebo vesnička, výjimečně prosvitlo 

kousek moře po pravici nebo Kurský záliv po levé straně. Později jsme se 

zvládli smočit na obou stranách poloostrova.  

Cestička na Velkou dunu je lemována stánky s jantarem, na samotném 

vrcholku jsou zrekonstruované obří sluneční hodiny. Před několika lety byly 

poškozeny silnou bouří, ale už je vše opraveno do původní podoby. Turisté 

se tady mohou vyfotit na lávkách visutých nad písečné duny, a ti s dobrým 
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zrakem dohlédnou až do Ruska – opět Kaliningradské oblasti, kterou, jako v případě Trojmezí, odděluje 

od Litvy plot.  

Spousta lidí se mě ptala, proč když je ten písek 

tak hezký, nevykácejí ty borové lesy a ne-

udělají si jednu velkou písečnou pláž/dunu? 

Ono to s tím pískem není tak jednoduché, je ho 

tady tak strašná spousta, že se lesy a veškeré 

porosty musejí vysazovat a udržovat, aby se 

duny nešířily. V posledních staletích tak na 

Kurské kose bylo pohřbeno v písku 14 vesnic. 

Proto se zde nesmí utrhnout ani jediné stébélko 

trávy, všude jsou strážci rezervace, kteří na to 

dohlížejí.  

Při srazu na odjezd jsme pohřešovali Květoše, 

který se dodatečně našel, a mezitím jsme si povyprávěli, co kdo na Kurské kose viděl a zažil. Jedna 

skupina se lehce ztratila v Nidě, druhá zase okusila nidské nudapláže… Pak už se našel ten z(a)tracený 

Květoš, krátká zastávka na Hoře čarodějnic, a zpět trajektem do Klaipédy. A ještě jsme zahlédli McLaren 

MP4, jak si to sviští po cestě uprostřed borových lesů… 

Po půldenních zážitcích na Kurské kose jsme si dopřáli zastavení ve starobylém přístavním městě, které se 

po staletí nazývalo Memel a patřilo do soustavy měst a přístavů obchodujících spolu v rámci spolku 

Hansa. Hansa už je nyní docela dávná minulost, i město se jmenuje jinak. Klaipéda. 

Klaipéda 

Je to jediný litevský námořní přístav v Baltském moři a nejstarší město na 

území dnešní Litvy, dnes třetí největší město. Má 161 300 obyvatel. Dnes jako 

důležitý trajektový přístav spojuje Litvu seŠvédskem,  Dánskem  a  Německem.  

Nachází se u ústí řeky Dané do Kurského zálivu a jejího vyústění do Baltského 

moře. Kurský záliv tehdy Němci považovali za ústí řeky Němen (litevsky 

„Nemunas“, v němčině „Memel“ – odtud německý název města). 

Hynek k tomu řekl: Krátkou procházku středem města jsme zvolili od 

klasicistní budovy divadla a poté, co jsme zjistili, že centrum je nesmírně 

maličké, jsme se raději vydali do přístavu. Cestou podél ramene řeky, 

která protéká městem a ústí do Kurského zálivu, jsme si užívali sluníčka, 

různých lodí a loděk a v přístavu se pak posadili k pivku, které přišlo 

právě včas. Němčina kolem nás zněla i nyní, když už je Klajpéda litevská. 

Dá se sem totiž za pár hodin dostat trajektem z některého ze 

severoněmeckých přístavů a strávit zde levný víkend nebo i delší čas, což 

je právě lákadlem pro německé studenty.  

Poslední večer ve Šventoji jsme navštívili restauraci zasazenou 

v překrásné zahradě a ochutnali jsme ty litevské speciality, které nás 

doposud minuly – šašlik, ryby a taky keptakarka, tj. pořádně velkou 

porci vepřového kolene. Ráno už pojedeme směrem do Polska. Po 
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návratu do kempu jsme ještě u autobusu popřáli Hance k svátku, každý někde u moře ukořistil zajímavý 

kamínek, mušličku, trochu písku… Moc hezké překvapení, i slzička ukápla.  

Já se ještě šel projít na druhou část pláže za starým molem, vyfotit západ slunce. Večer byl pak ve 

znamení Malé lišky – paříme furt, kytary, pivo, pokec, pohoda… A zítra nás čeká přejezd do Polska. 

Den osmý: Směrem domů z Litvy s přenocováním ve Varšavě  

Sobota 16. srpna, po dlouhé době se mikrofonu chopil Hynek 

A jsem zase po delší odmlce vedoucím dne. Dnešním úkolem je dopravit naši skupinu ze Šventoji do 

Varšavy, což je nějakých deset hodin cesty, když to dobře půjde. Už teď prozradím, že nešlo. I když 

jsme vyjížděli v osm, přijeli jsme až kolem půl deváté večer.  

Ještě než se vydáme na dlouhou štreku, zastavíme v Klaipédě u špitálu, kde se rozloučíme s Mirou, který 

bohužel ještě není natolik fit, aby nám ho doktoři vydali. Máváme z parkoviště, oči se lesknou, je to scéna 

jak z amerického filmu. A teď už na značky, tedy na místa a jedem! V Litvě to ještě docela šlo, mají 

novou moderní dálnici, ale s příjezdem do Polska jsme víc a víc zpomalovali, až se nám cesta nepříjemně 

protáhla.  

Aby nám to utíkalo, využili jsme všechno, co minibus nabízel – hudbu i filmy. Na litevsko-polské hranici 

jsme dali pauzu na oběd a výměnu peněz, protože litasy u nás neberou. Taky polské pivo Źubr bodlo. 

Asi za hodinku a půl jsme zastavili ve Wygerském národním parku pojmenovaném podle obce Wygry, 

kde je velký klášterní komplex. Tady jsme se trochu 

protáhli při samostatné prohlídce. Já jsem ještě stihl 

objevit přístaviště lodiček, které jste si mohli 

pronajmout a plout po „trase Jana Pavla II.“. Nebo 

proti ní. Koupil jsem taky litevský tmavý chleba,         

i když už jsme notný čas byli na polském území. Je to 

tím, že toto pohraniční pomezí bylo po staletí 

chápáno jako jeden kraj – Suwałki polsky, Suvlakíja 

litevsky – v rámci jednotného polsko-litevského státu, 

Republiky Dvou národů. To bylo někdy v době 

renesance, ale dodnes jsou na obou stranách hranice 

stejné domky, stejní lidé a stejně obdělaná políčka. 

Další zastávku jsme měli zanedlouho v Augustowě, který je vstupním místem do Augustowského kanálu, 

umělého průplavu využívaného před 150 lety pro obchodní účely, nyní podobně jako Baťův kanál pro 

rekreaci. Bohužel jsme nenašli žádné zdymadlo, ale aspoň městský přístav, kde rychlejší z nás včetně mě 

stihli vystát frontu na hotdog, pomalejší alespoň zhlédnout výstavu veteše pojmenovanou Loďařské 

muzeum. 

A pak už jsme po chabých silnicích ukusovali kilometry k Varšavě. Zde máme ubytování přímo v centru, 

čekají nás bytečky ve fungl novém domě. Dorážíme tam s velkým zpožděním za tmy, nicméně rádi, že 

jsme už u cíle. V domě bohužel bydlíme v několika patrech, a tak se nám nedaří potkat se všichni a jít 

někam spolu. Na druhé straně si tak ten, kdo chtěl, mohl odpočinout od skupiny a udělat si svůj večer. 

Několik nás vyrazilo na obhlídku okolí. Moderní čtvrť, která teprve vzniká, je ale zatím docela 

neobydlená, a tomu odpovídají i služby. Našli jsme pizzerii, kde nás napojili pivem a dobrou pizzou,      

a pak jsme si ještě chvíli povídali na pokoji před zítřejším závěrem. 
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Den devátý: Historická i moderní Varšava a přejezd domů! 

Neděle 17. srpna, po hlavním městě nás povodila Marcela, okomentoval Radek 

Varšava 

Varšava je hlavní (od roku 1596) a největší město Polska. V roce 2014 měla 

1.726.581 obyvatel, s okolní aglomerací kolem tří milionů. Varšava leží ve 

středním Polsku v historickém Mazovsku na středním toku Visly. 

V metropoli je rozvinutý průmysl, zvláště zpracovatelský, ocelářský, 

elektrotechnický a automobilový. Sídlí zde více než 60 vzdělávacích institucí. 

Je tu přes 30 divadel, včetně Národního divadla a opery, a má tu sídlo 

Národní filharmonický orchestr. 

Během Druhé světové války Varšava téměř zmizela, 85 % budov bylo 

srovnáno se zemí. Historické centrum a hrad byly obnoveny do původního 

stavu, ale vznikl i prostor pro moderní zástavbu evropského typu.  

Po bleskové snídani ze zbytečků pochutin z celého východu 

jsme se rychle sbalili a nalodili do našeho věrného autobusu 

Mercedes směrem k nové čtvrti Varšavy. Té dominuje 230 

metrů vysoký Palác vědy a kultury, též zvaný Stalinova věž – 

dar sovětského lidu polskému národu. Vevnitř vše obložené 

mramorem, po obvodu desítky soch pracujícího lidu – strojník 

s ozubeným kolem a knihou v druhé ruce, horník s kladivem   

a výtiskem Marxe, ženy s obnaženými ňadry a rysy všech 

kontinentů... Ať si je, jaká chce, vyhlídka je z ní parádní, 

široko daleko nejvyšší místo, je odsud vidět do daleka.  

Téměř všude je možné najít mořské panny; na sloupech 

veřejného osvětlení, na budovách, na kašnách… Mořská 

panna je dle legendy zakladatelkou města – pomohla 

mladému rybáři, který se do ní zamiloval.  

Pak jsme přeskočili ke Starému městu. Ačkoliv bylo 

postaveno v 60. letech 20. století, jedná se o jednu 

z nejkrásnějších historických replik celého města! Proto je také 

zapsáno v UNESCO.  Podle výstavy fotografií vzniklých po konci II. světové války, prezentovaných na 

rekonstruovaném Královském hradě, bylo Staré město dokonale vybombardováno. Zůstaly jen základy 

několika budov, z hradu nezbylo ani to. Přesto tu lze najít několik původních zajímavostí, třeba Varšavský 

zvon, Dům bez rohů, Prezidentský palác, Varšavskou univerzitu, terasy… 

Prohlídku jsme zakončili obědem (s neobyčejně atraktivní servírkou), nakonec nás Andrea vyzvedla u roz-

sáhlé fontány s vodotrysky. Pak už cesta ubíhala, pod koly nám mizely kilometry, a než jsme se nadáli, 

svítily na nás cedule Olomouc. Pak ještě loučení na několikrát, hledání ztracených tašek a kolem půl 

desáté náš devítidenní výlet po krásách Litvy a východního Polska definitivně skončil.  

Shrnuto a podtrženo, bohatá kultura, okouzlující krajina, příjemní a srdeční lidé, chutná jídla a silná piva, 

čistý vzduch, voda, i myšlenky… Labas Lietuva, Czécz Mazury! Ahoj Litvo, Nazdar Mazury!  
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Info pro turisty – cestovatele; postřehy: 

V restauracích se relativně hodně čeká. Čekáte na přinesení menu, než někdo přijde objednat, než vám 

přinesou pivo, než je hotové jídlo, než donesou účet, než vrátí peníze... Zvykněte si na to, a počítejte s tím 

dopředu. Obsluha prostě neotravuje co pět minut, a prázdná sklenice od piva před vámi může stát 

celkem dost dlouho.  

Při placení je běžné, že donesou účet na talířku nebo ve složce, položí ho na stůl a obsluha jde pryč. 

Očekává se, že buď zaplatíte přesně plus tuzér a odejdete, nebo dáte peníze, obsluha přinese přesně 

zpátky, necháte nějaké drobné jako spropitné a odejdete.  

Pivo se zde točí bez pěny. Tři hlavní pivovary jsou Kalnapilis, 

Švyturys, a Utenos. Nabízí širokou paletu od desítek a dvanáctek 

přes kvasnicová a tmavá piva po speciály 13- a více stupňová. 

Ten ovocný hnus naštěstí nekoupíte. Pivo je trochu dražší než u nás 

(cca 30 - 60 Kč, 4 - 9 litas), ale je to proto, že u nás je pivo levné, 

nejlevnější na světě.  

Ceny jsou tady kromobyčejně přívětivé pro Středoevropana, ať už 

jde o jídlo nebo ubytování. Největší položku na dovolenkovém účtu 

tak bude zřejmě tvořit cestovné.  

V hostelech i kempech není příliš běžné, že je na záchodě papír… 

Proto je vhodné nosit s sebou zásobu. A po použití se papír 

nesplachuje, ale hází do koše vedle. Což je poněkud nechutné, 

obzvláště třeba v restauracích. 

Obchody jsou tady v běžném supermarket stylu, na západě řetězec Maxima, na východě řetězec  Iki. 

Prodejny bývají různě velké, od sámošek se základními věcmi, po obří markety se vším možným, třeba se 

živými raky… 

Zdravotnický systém je na vysoké úrovni, za ošetření se neplatí (dle slov primáře v Klaipédě – platit si 

nechávají jen v Rusku), k běžným úkonům stačí karta evropského zdravotního pojištění. Personál je 

vstřícný, ale těžko se domluvíte, drtivá většina cizí jazyk neumí, a když, tak spíš rusky než anglicky. Péče 

je výborná, nikdo neotravuje s budíčkem v pět ráno a 

koupáním, prostě se zeptají, co potřebujete, a jinak 

léčba klidem. Personál na zavolání.  

Holky. Holky jsou tady fakt libovýýýý!!! 

Lidé se v Litvě umí velice hezky a stylově oblékat, není 

překvapením, že i na vesnici mají (hlavně ti mladší) 

západní styl a vkus.  

Litevština je na první pohled nesrozumitelná, ale po 

několika dnech snad každý pochytí pár základních slov, 

a zbytek si odvodí ze situace. Za týdenní dovolenou se sice nenaučíte plynně litevsky, ale seznáte, co se 

po vás chce. Alus – pivo.  
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Vyměnit litevské peníze Litas většinou není problém. Na hranicích jsme čekali asi dvacet minut, nikdo se 

neukázal, banky v malých městech to nedělají, pošty také ne... Ale ve velkém městě to problém nebyl, 

směnárny na každém kroku. 

U nás byste Litas hledali 

marně, koupit ani prodat se 

v česku nedají. A peníze 

vypadají celkem legračně, 

drobné jsou hliníkové a 

zanedbatelné hodnoty, 

pěkný suvenýr z dovolené. 

Papírovky vypadají trochu 

jako z Dostihů a sázek, jak můžete vidět na fotce. Od příštího roku (2015) už bude mít Litva Eura.  

Všude jsou tu čápi. Ne po jednom, ale po celých hejnech! Není výjimkou vidět šest-deset čápů, jak letí ve 

skupině, případně postávají nehnutě na poli. Jsou také ve znaku jedné litevské pálenky – po česku 

překřtěné na „Čápovici“  

Známky a pohlednice si vyhlédněte včas na poště. V turistických stáncích většinou známky nemají. A ani 

pohlednice.  

Tak co, už jste se osmělili a zkusíte se podívat, tam co my, anebo ještě o kus dál? Hodně štěstí, bude to 

opravdu zážitek – myšleno v dobrém.  

 

 

Celá výprava Malé lišky – klubu přátel přírody 
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LABAS LIETUVA/CZEŚĆ MAZURY  

9 dní a 8 nocí v Litvě a polských Mazurech s Varšavou k tomu 

Text: Radek Hrachovec, Marcela Moser, Hynek Pečinka. 

Fotografie poskytli: Radek Hrachovec, Miroslav Hrachovec, Marcela Moser, 

Hynek Pečinka, Andrea Poláková, Jana Votroubková, Zdeněk Šupina, Petr 

Zatloukal, Věra Zatloukalová 

Editor: Radek Hrachovec 

Zdroje pro infoboxy: Česká a anglická verze Wikipedie.  

Tiskovou zprávu můžete najít na našich stránkách:  

http://www.malaliska.cz/news/pratele-prirody-si-privezli-dojmy-od-brehu-

baltu/  

Výběr z tisíců fotek:  

http://mala-liska.rajce.idnes.cz/9._-_18._8._2014_Labas_Lietuva_Cze_Mazury_-

_vyjezd_do_Litvy_pres_polske_Mazury/# 

 

Olomouc, listopad 2014 

 

http://www.malaliska.cz/news/pratele-prirody-si-privezli-dojmy-od-brehu-baltu/
http://www.malaliska.cz/news/pratele-prirody-si-privezli-dojmy-od-brehu-baltu/
http://mala-liska.rajce.idnes.cz/9._-_18._8._2014_Labas_Lietuva_Cze_Mazury_-_vyjezd_do_Litvy_pres_polske_Mazury/%23
http://mala-liska.rajce.idnes.cz/9._-_18._8._2014_Labas_Lietuva_Cze_Mazury_-_vyjezd_do_Litvy_pres_polske_Mazury/%23

