
1 

 

 

 
 

    Za zdravím a za poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 

Polsko - Baltské pobřeží 
Gdaňsk - Marlborg - Elblag - Gdynia - Sopoty       

Miedzyzdroje – Swinousjsece - Szczecin           
 

TERMÍN:   7. až 15. září 2019  

 

ODJEZD:  7. 9. 2019 Ostrov – Mírové nám. 6:00;  K. Vary – Tržnice 6:25  
        

UBYTOVÁNÍ:  5x Hotel BARTNIK – Pszcolki (7. 9. – 12. 9. 2019), 2lůž. pokoje  

3x Hotel MARINA PALLATIUM –   

(12. 9. – 15. 9. 2018), 2lůž. pokoje 

 

PRŮVODCE: Mgr. Radvana Kraslová  
 

TECHN. VED.: RNDr. František Wohlmuth  

    +420 603 209 270  

    fjw@volny.cz 
 

POJIŠTĚNÍ:    Individuální     
 

DOPRAVA:    Autobusová doprava Sládek, s.r.o.  
 

STRAVOVÁNÍ: 8 x snídaně 
 

CENA: 8.800,- Kč Platí pro členy TJ Slovan Karlovy Vary. Ostatní  

+ 400 Kč.  V ceně doprava, 8 x nocleh se snídaní, průvodce.            
 

PLATBA: 16738341/0100 v.s. 4190907, k.s. 0008.  

 Ve zprávě pro příjemce uvést příjmení. Platba do 10. 8. 2019. 

   
 

PŘIHLÁŠKY:  603 209 270;  fjw@volny.cz  
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1. den v sobotu 7. září 2019                                                                             Gniezno 

Odjezd v ranních hodinách z Ostrova - Mírového náměstí v 6:00 a v 6:30 z 
Karlových Varů od Tržnice. Přejezd přes Liberec, okolo Zielenej Góry a Pozna-
ně. Cestou zastávka v městě Gniezno (Hnězdno) – prohlídka města, odjezd na 
ubytování v okolí Gdaňska - Pszcolki. 
Hnězdno (Gniezno) sídlo legendárního Lecha a nejstarší polské arcidiecéze (zal. r. 1000); 

gotická katedrála na místě staršího kostela z 10. st. (uloženy ostatky Doubravky České - man-

želky Měška I., a v r. 997 také sv. Vojtěcha  - r. 1038 převezeny Břetislavem do Prahy), ve 

středověku korunovační kostel polských panovníků (bronzové dveře z konce 12. st. s reliéfy ze 

života a umučení sv. Vojtěcha - jedna z nejvýznamnějších románských památek v Evropě, 

v presbytáři náhrobek sv. Vojtěcha se stříbrným relikviářem z r. 1662 a náhrobní deskou - Hans 

Brandt, r. 1480; epitaf arcibiskupa Zbyhněva Olešnického od Veita Stosse z r. 1495; barokní 

kaple arcib. Teodora Potockého - arch. Pompeo Ferrari, r. 1730); pomník Boleslava Chrabré-

ho (r. 1925, obnov. v r. 1985), Arcidiecézní muzeum s katedrální klenotnicí; volný program, 

možnost návštěvy Muzeum počátků polského státu (též Piastovské muzeum, expozice Román-

ské umění v Polsku, Malované dějiny Piastů, Hnězdenská keramika a Dějiny Hnězdna) 

2. den v neděli 8. září 2019                                                                                       Gdaňsk 
Gdaňsk – celodenní prohlídka. Přístavní velkoměsto 
Gdaňsk, kdysi nazývaný „Aurea Porta“ – Zlatá brána 
Polska, Hlavní město a Královská cesta s nádhernými 
historickými budovami, nábřeží Motlawy, pohled na   
Žuraw, ve středověku největší přístavní jeřáb na světě, 
kostel Panny Marie, jeden z největších cihlových chrá-
mů na světě – prý pojme až 25.000 věřících, podle času 
další atrakce města (např. Námořnické muzeum na říč-
ním ostrově Ołowianka nebo historická radnice s vy-
hlídkovou věží). Nocleh Gdaňsk - Pszcolki. 
Gdaňsk šesté největší město v Polsku, významný mořský přístav a 

loděnice; první zmínka z r. 997, centrum slovanského knížectví, od r. 1308 součást řádového panství a od r. 1361 člen Hanzy, 
v období 1466-1793 nejbohatší polské město a nejdůležitější obchodní přístav; poté připadl Prusku a od r. 1920 svobodné město; 1.9. 

1939 zde začala 2. sv. válka. 
Gdaňsk historické centrum města: Zlatá brána (arch. A. van den Blocke, 1612-14), začátek Královské cesty: velká zbrojnice (ve 
stylu nizozem. manýrismu, arch. A. van Opbergen, 1600-09), ulice Długa reprezentativní ulice měšťanského a obchodnického Gdaň-
sku mezi Zlatou a Zelenou branou, Uphagenův dům (příklad vzácně dochovaného měšťanského rokokového interiéru), Długi Targ 
hlavní náměstí starého města - Neptunova fontána, Radnice (goticko-renesanční, přístupná věž z konce 15. st.; bohatá výzdoba 
interiéru, 1593-1608), nástropní malba Apoteóza Gdaňsku od I. v. d. Blocke, dále díla H.V. de Vries ad.; dnes sídlo městského mu-
zea), Artušův dvůr (místo schůzí kupecké gildy a měšť. Bratrstev, r. 1481 a 1616), kostel Panny Marie největší středověký cihlový 
kostel v Evropě (vystavěn 1343-1529; v int. orloj - H. Düringer z Toruně, 1464-70; v presbytáři pozdně-got. sanktuář, deskové obra-
zy Deseti přikázání z let 1480-90, Rodokmen Krista - A. Möller, r. 1607; mnoho hodnotných renes. a manýristických epitafů a ná-

hrobků, na hl. oltáři polyptych s Korunováním Panny Marie - Michal z Augsburku, 1511-17; Madona Gdaňská 1410-30, Pieta - cca 
1390), Královská kaple (katolický kostel v převážně protestantském městě, arch. T. von Gameren, 1678-81); ulice Mariacka nej-
krásnější ulice v městě, domy s typickými vstupními terasami; Muzeum Narodowe (v int. mj. slavný obraz Poslední soud od Hanse 
Memlinga, dále staří nizozemští a vlámští mistři - J. van Cleve, B. van Orley, F. Floris, A. van Dyck, J. Jordaens, J. Brueghel, J. 
Beuckelaer), holandskská malba „zlatého století” - F. Bol, G. Dou, P. de Hooch, J. van Goyen, A. van Ostade aj.); kostel Nejsvětější 

Trojice (pozdně-got., 1422–33, po předání protestantům při něm zal. akad. gymnázium, bohatě členěný ext. se štítovými věžičkami, 
loď s hvězdovou klenbou, presbytář oddělený chórovou přepážkou, kaple sv. Anny z r. 1480, síťová klenba, bohatě vyřezávané chóro-
vé lavice, 1507-11), starý přístav a nábřeží Motlavy, Starý jeřáb (1442-44, zároveň městská brána); nové Muzeum druhé světové 

války (otevřeno v březnu r. 2017, arch. studio Kwadrat).  
 

3. den v pondělí 9. září 2019                                                                                  Marlborg - Elblag                       

Marlborg – největší a nejslavnější polský hrad.  Elblag – působi-
vé hanzovní město, starobylé obchodní domy, atmosféra histo-
rického města. Westerplatte. Ubytování Gdaňsk - Pszcolki. 
Marlbork (na seznamu UNESCO) největší hradní stavba v Evropě na ploše 

250 tisíc m2, první hrad vznikl po vyhlášení státu něm. rytířů v r. 1309, sídlo 
velmistra, dnešní stavba z let 1382-99, stavebník K. Zöllner von Rotenstein; 
jádrem 4-podlažní palác velmistra s letním refektářem sklenutým na střední 
sloup, arkádové nádvoří se Zlatou branou ze 13. st., hradní kostel P. Marie - 
13. st., renovace r. 2016; pod chórem kaple sv. Anny - pohřební kaple velmis-
trů) Oliwa cisterciácký kostel z 2. pol. 14. st. na místě románské stavby (107 m 
dlouhý, v int.  slavné varhany z let 1763-88, J.W. Wulff, manýristické chórové 
lavice s reliéfy apoštolů - r.1614, hl. oltář od A. Schlütera - nejvýzn. barok. 

https://www.geops.cz/zajezdy/polsko/
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památka v Gdaňsku, náhrobek rodiny Kosů - W. van den Blocke, v presbytáři malovaná kruchta s postavami pomořských knížat a 
polských králů, náhrobek pomořských knížat - H. Hahn. 
Westerplatte   místo prvního polsko-německého boje na začátku 2. sv. války; gdaňská loděnice - památník dělníků zabitých r. 1970 

(tři 42 m vysoké kříže), Evropské centrum Solidarity (otevřeno v březnu r. 2015, vynikající multimediální expozice o polských ději-
nách a protikomunistických protestech v zemích východní Evropy v letech 1956-89.  

 

4. den v úterý 10. září 2019                                                                                                                    Gdynia 

Gdynia – celodenní program. Procházka po nábřeží, „plovou-
cí“ muzeum – torpédoborec Błyskawica a stoletý trojstěžník 
Dar Pomorza, Oceánografické muzeum s mořským akváriem. 
Pěší turistika po mořském pobřeží. Lodní výlet na poloostrov 
Hel – senzační rybářské muzeum. Na poloostrov Hel si určitě 
stojí za to dojet do tamního rybářského muzea, kde se dozvíte 
vše o přírodě na Baltu. V mořské výzkumné stanici zde chovají 
i tuleně, k jejichž bazénkům se denně chodí dívat za symbolic-
ké vstupné stovky lidí. Právě oddělení pro tuleně bylo otevře-
no v roce 1997 a dnes patří mezi nejznámější atrakce na Helu. 
Ubytování Gdaňsk - Pszcolki. 

Władysławowo, vyhlídková věž a místní kuriozita – Domek do góry nogami (vzhůru nohama), v obci Hel hospůdky, bílé písečné 
pláže, ruiny válečných dělostřeleckých baterií, radarů i maják. 

 

5. den ve středu 11. září 2019                                                                                                                Sopoty        
Celodenní program v Sopotech. Procházky k plážím, umělec-
ký unikát - tzv. Krzywy domek (stavba architektů Szotyński 
získala titul – nejpodivuhodnější budova světa) a harmonie 
obchodu a umění, městský maják a závěrem nejdelší dřevě-
né molo v Evropě, procházky po dlouhé písečné pláži. Mož-
nost návratu zpět do Gdańska vyhlídkovou lodí, případně po 
turistických stezkách. Pěší turistika po mořském pobřeží. 
Ubytování v Gdaňsku - Pszcolki. 

 

 
6. den ve čtvrtek 12. září 2019                                                                                   Slowiňský národní park           

Slowiňský národní park. Celodenní turistický program. Přejezd na ubytování do Kamien Pomorski. 
Leží na severu Polska na pobřeží Baltského moře, mezi městečky Rowy a Łeba (327 km2) v Pomořském vojvodství. Vznikl společnou 

činností moře a čtvrtohorního ledovce. Ten zanechal množství morén a 
vytvořil četná jezera – těm dominují dvě největší Jezioro Łebsko (plo-
cha 7.140 ha, hloubka kolem 7 m) a Jezioro Gardno. Nejatraktivnější je 
však „Polská Sahara“, kde se na ploše asi 500 ha rozprostírají bílé 
písečné duny, neustále přesouvané zdejšími větry. Pohyb sice není 
výrazný – maximálně 10 metrů za rok, ale iluze Sahary je dokonalá. 
Písek přinesly mořské vlny, vyvrhly na pobřeží a dál už jen transporto-
val vítr. 
Výška zdejších dun přesahuje i 30 metrů, nejnavštěvovanější Łacka 
Góra sahá až do 42 metrů. Vegetaci tvoří klasické druhy písečných 
ploch. Vedle písčin jsou zde borové lesy, zbytky vřesovišť a listnatých 
lesů, rašelinišť (s ostružiníkem moruškou) a jezerních rákosin. Při po-
břeží nalezli odborníci přes 500 druhů mořských řas. Ze zvířat jasně 
převládají ptáci. Od dravců (orel mořský – s rozpětím křídel až 2,5 m, 

křiklavý a skalní, orlovec říční) přes čápa černého až po výra či krkavce. V parku existují 4 hlavní poznávací okruhy se 140 km znače-
ných cest. Název parku pochází od slovanského kmene Slowinců, jedné části národa Kašubů. S jeho svébytnou kulturou se můžete 
seznámit v blízkém skanzenu v Kluki. 
 

7. den v pátek 13. září 2019                              Miedzyzdroje – Swinousjsece – Wolinský národní park       

Miedzyzdroje – Swinousjsece – Wolinský národní park. Pěší turistika. Ubytování v Kamien Pomorski. 
Miedzyzdroje - perla Baltu známá svými salinami a bahenními lázněmi, tak by se dalo charakterizovat městečko Miedzyzdroje. 
Pokud máte rádi přírodu, nevynechejte návštěvu Národního parku Wolin. Nejvíce navštěvovaným místem je však úchvatná pláž s 
vysokými útesy. Zajímavé je také 300 metrů dlouhé pobřežní molo. Se svou rozlohou 109 km2 nabízí návštěvníkům zajímavou kom-

https://www.geops.cz/zajezdy/polsko/
https://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/skanzen/
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binaci přírodních krás, smíchaný z rozsáhlých lesních a zejména vodních ekosystémů, jako jsou jezera a jezírka (oblíbené je specificky 
zabarvené Tyrkysové jezírko), mokřady, bažinaté ostrovy oddělené vodními kanály, romantická zákoutí delty řeky Sviny nebo čtyři 
ledovcová jezera u obce Warnow. Vyhledávanou atrakcí národního parku je zubří rezervace, kde je v přirozeném prostředí chován již 
téměř vyhynulý zubr evropský. Plochu 20 hektarů spásá v současnosti sedm zubrů. Každý rok se v rezervaci podaří odchovat jedno až 
dvě mláďata, mnoho z nich je rozmístěno v řadě evropských zoologických zahrad, mj. také v Praze a Chomutově. Zubra z Volyně 
poznáte jednoduše - jeho jméno začíná na písmena PO, např. Popitka nebo Pocahontas. Nejatraktivnější část Volyňského národního 
parku se však nachází na jeho severní hranici. Tvoří ji pás tu více tu méně vysokých pobřežních útesů, patrně nejkrásnějších z celého 
polského pobřeží Baltu. V nejvyšších místech dosahují výšky až 95 metrů a nabízí úžasné výhledy na mořskou hladinu. Kochat se jimi 

lze i několik hodin přímo za pochodu, neboť bezprostředně po vršcích útesů vede oblíbená turistická trasa.  
Swinousjsece  je město na severozápadě země u hranic s Německem , lázeňské město položené na dvou ostrovech - Uznojem a 
Volyň. Přímo z centra je to jen kousek na všechna zajímavá místa. K nim určitě patří historická budova radnice (dnes v ní sídlí Muze-
um mořského rybolovu) či kostel Krista Krále, v jehož lodi visí obrovský dřevěný model lodi. Nejzajímavějším místem Svinoústí jsou 
však staré kamenné pevnosti, které měly v průběhu dějin 
chránit přístav před Švédy, Dány, Nory, ale později také před 
Američany a Sověty. Základy jejich podoby sahají do poloviny 
19. století. Ze čtyř pevností se dochovaly tři: Západní, Východ-
ní a Andělská pevnost. Západní pevnost je rozsáhlý komplex 
vojenských staveb, který lze vzhledem přirovnat např. k Malé 
terezínské pevnosti. Původní komplex byl opakovaně moderni-
zován, a to až do roku 1962, kdy pevnost opustil poslední 
vojenský "nájemce" - sovětská armáda. Její předchůdce, we-
hrmacht, vybudoval ze Západní pevnosti masivní dělostřelec-
kou baštu, aby mohl bránit vojenský přístav, v té době největší 
námořní základnu na Baltu. Právě proto v březnu 1945 skupi-
na 670 amerických bombardérů zaútočila na město a způsobi-
la značné škody zejména v obytných oblastech. Při náletech 
zahynulo na 22 tisíc lidí. Ještě dnes jsou v městském parku 
patrné obrovské krátery po svržených bombách.  

 

8. den v sobotu 14. září 2019                                                                                                                Szczecin                         

Szczecin – prohlídka města. Pěší turistika v přilehlém 
okolí.  Ubytování v Kamien Pomorski. 
Štětín (v polštině Szczecin) je jedno z největších a nejvýznamnějších 
měst Polska. Jedná se o obrovský přístav a bývalé hanzovní město, 
které se nachází téměř na břehu Baltského moře. Ačkoli je Štětín 
námořní přístav, neleží přímo na mořském pobřeží, nýbrž nedaleko 
ústí Odry do Baltu. V těchto místech je už řeka tak široká, že po ní 
mohou plout i velké lodě. Uprostřed Štětína najdete malebné ná-
městí, které svou architekturou připomíná ostatní centrální náměstí 
polských měst. Celé Staré Město je vystaveno ve svahu, což působí 
v severní částí Polska dost netypicky. 
Dominantou města je zámek pomořanských knížat z 15. století, 
který vás jistě překvapí svou mohutností. V areálu zámku je možné 
navštívit i zámecké muzeum a nedaleko od hlavní budovy pak sídlí 

Národní muzeum. Ze zámeckého balkonu se nabízejí nádherné pohledy na řeku Odru či na Věž sedmi plášťů, jedinou dochovanou 
součást původního městského opevnění. Brána pruské cti, nacházející se na protější straně ulice, je o něco mladší, ta byla postavena 
Švédy. Další památkou, která určitě stojí za vidění, je kostel sv. Petra a Pavla, který se nachází severně od zámku. Jedná se o obrov-
skou pozdně gotickou stavbu. Významné gotické chrámy v Polsku bývají téměř vždy cihlové a ani tento není výjimkou. Když půjdete 
ještě o trochu dále od zámku, dojdete na ulici Waly Chrobrego, která je o hodně mladší (z počátku 20. století). Najdete zde zajímavé 
skvosty moderní architektury a několik budov, které stojí za shlédnutí. Jednou z nich je např. Námořní muzeum. Kromě sbírek je ze 
zdejší terasy i hezký výhled na přístav. 
Z dalších památek stojí za zmínku pozdně gotický Loitzův dům či barokní budova bývalé radnice. V současné době zde sídlí Muzeum 
historie Štětína. A jako v každém velkém polském městě se i zde nachází katedrála. Je zasvěcena sv. Jakubovi, a i když byla za války 
téměř úplně zničena, podařilo se ji zrekonstruovat a vrátit jí původní vzhled. Ze sakrálních památek je dobré navštívit ještě kostel sv. 
Jana, což je gotický kostel založený františkány.. 
 

9. den v neděli 15. září 2019                                                                                        Návrat přes Německo                        
Odjezd ze Szczecina do Karlových Varů. Krátké zastavení u jezer Schweriner See – Teupitzer See 
nedaleko Berlína v Německu. Příjezd do Karlových Varů ve večerních hodinách. 

https://www.radynacestu.cz/magazin/zamek-pomoranskych-knizat/
https://www.radynacestu.cz/magazin/kostel-sv-petra-a-pavla/
https://www.radynacestu.cz/magazin/katedrala-sv-jakuba-ve-stetine/

