
KČT OVýT Česká Lípa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Když se řekne Polsko turistické, leckomu naskočí Mazurská jezera jako první. 

Není se co divit. Tato divukrásná jezerní oblast nabízí pestrou paletu možností, od 

kanoistiky, přes sledování ptactva až po kulturní a historické zajímavosti. 

 
Bílé plachty v Mikołajki 

„Na obzoru plachta bílá“, název sovětského filmu z roku 1937 mne napadl ve stej-

ném okamžiku, když jsem uviděl až kýčovitě modrou oblohu odrážející se ve vlnách 

a běloskvoucí plachty jachet vyplouvající z mikolajlevské maríny. Oblohu zdobily 

mraky. Nikoli těžké, dramatické a bouřkové, ale bílé kumuly dokreslující až kýčovi-

tou atmosféru místa. K barevné dokonalosti chybí snad už jen letící hejno labutí, 

jehož divoká populace je na 5 kilometrů vzdáleném jezeře Łuknajno ornitology 

dlouhodobě sledována.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEZMĚTE I PROTO FOTOAPARÁTY, KAMERY  

A PŘIJMĚTE  NAŠE POZVÁNÍ NA CESTU…  

NA CESTU NA SEVER! 

 
 

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ       

               ČESKÁ LÍPA  
    OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY  
                            ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm  PPĚĚŠŠKKYY  AA  SS  KKOOLLEEMM  

KKOOLLEEMM  MMAAZZUURRSSKKÝÝCCHH  JJEEZZEERR  

  



MMaazzuurrsskkáá  jjeezzeerraa  mmůůžžeettee  nnaavvššttíívviitt  uu  sseevveerrnníícchh  hhrraanniicc  PPoollsskkaa..  NNaa  mmaalléémm  pprroossttoorruu  ssee  zzddee  nnaacchháázzíí  

vvííccee  jjaakk  44  000000  jjeezzeerr  aa  jjeezzíírreekk..  NNěěkktteerráá  zz  nniicchh  jjssoouu  pprrooppoojjeennaa  uumměěllee  vvyybbuuddoovvaannýýmmii  kkaannáállyy..  MMeezzii  

zzddeejjššíímmii  jjeezzeerryy  nnaajjddeettee  ttaakkéé  mmííssttnníí  oobbrryy  ––  jjeezzeerroo  ŚŚnniiaarrddwwyy  ((rroozzlloohhaa  111144  kkmm
22
))  aa  MMaammrryy  ((rroozzlloohhaa  

110055  kkmm
22
))..  RReeggiioonn  jjee  bboohhaattýý  zzeejjmméénnaa  nnaa  ppttaaccttvvoo,,  pprroo  kktteerréé  zzddee  eexxiissttuujjee  řřaaddaa  rreezzeerrvvaaccíí    

((zznnáámmýý  jjee  nnaappřř..  oossttrroovv  kkoorrmmoorráánnůů))..  

  

JJeezzeerroo  ppoodd  oocchhrraannoouu  

JJeeddnnoommuu  zz  MMaazzuurrsskkýýcchh  jjeezzeerr  ––  ŁŁuukknnaajjnnuu  ––  ssee  ddoossttaalloo  ppoozzoorrnnoossttii  hhnneedd  nněěkkoolliikkaa  

ppřříírrooddoovvěěddnnýýcchh  pprrooggrraammůů  cceelloossvvěěttoovvéé  pprroosslluulloossttii..  MMiimmoo  jjiinnéé  hhoo  ppoodd  ssvvéé  oocchhrraannnnéé  

ppeerruuttěě  sscchhoovvaalloo  UUNNEESSCCOO..  „„TToottoo  mměěllkkéé  ssllaaddkkoovvooddnníí  jjeezzeerroo  lleeddoovvccoovvééhhoo  ppůůvvoodduu  jjee  

oobbkkllooppeennaa  mmookkřřaaddyy  aa  lloouukkaammii  aa  jjee  ssppoojjeennoo  ss  nneeddaalleekkýýmm  ŚŚnniiaarrddoowwsskkýýmm  kkaannáálleemm..  

JJiižž  vv  rrooccee  11993377  bbyyllaa  nnaadd  jjeezzeerreemm  ŁŁuukknnaajjnnoo  vvzznneesseennaa  oocchhrraannaa..  DDůůvvooddeemm  bbyyll  zznnaaččnnýý  

ppooččeett  llaabbuuttíí  vveellkkýýcchh  ((CCyyggnnuuss  oolloorr)),,““  ppííššee  ssee  vv  ddůůvvooddeecchh  zzaařřaazzeenníí  nnaa  SSeezznnaamm  kkuull--

ttuurrnnííhhoo  aa  ppřříírrooddnnííhhoo  dděěddiiccttvvíí..  VV  rrooccee  11992222  ppoosslloouužžiillii  zzddeejjššíí  ppttááccii  kk  oobbnnoovvěě  ppooppuullaaccee  

llaabbuuttíí  vv  BBeerrllíínněě..  OOcchhrráánnccůůmm  ppřříírrooddyy  aa  mmiilloovvnnííkkůůmm  ttěěcchhttoo  vveellkkýýcchh  ppttáákkůů  bbyy  mmoožžnnáá  

bbyylloo  jjeeddnnoo,,  ooddkkuudd  ppttááccii  ppoocchháázzeejjíí,,  hhllaavvnněě,,  žžee  jjssuuzz  zzee  zzddrraavvéé  aa  žžiivvoottaasscchhooppnnéé  ppooppiillaa--

ccee..  OOvvššeemm  ppoolliittiicckkáá  ii  lliiddsskkáá  ""nnáállaaddaa""  BBeerrllííňňaannůů  bbyy  aassii  iimmppoorrttuu  ppoollsskkýýcchh  llaabbuuttíí  ppřříí--

lliišš  nnaakklloonněěnnáá  nneebbyyllaa..  NNaaššttěěssttíí  vv  ddoobběě  ttrraannssppoorrttuu  nneebbyyllyy  llaabbuuttěě  ((bbrráánnoo  ppřřííssnněě  ggeeoo--

ggrraaffiicckkyy))  ppoollsskkéé,,  nnýýbbrržž  pprruusskkéé,,  ccoožž  jjeejjiicchh  iiddeeoovvýý  ppůůvvoodd  zzáássaaddnněě  vvyylleeppššoovvaalloo..  TTiihhllee  

vveellccíí  ooppeeřřeennccii  aallee  ssaammoozzřřeejjmměě  nneejjssoouu  jjeeddiinnýýmmii  oobbyyvvaatteellii  zz  ppttaaččíí  řřííššee..  TToo  oossttaattnněě  ddoo--

kkaazzuujjíí  ppřřiicchhyyssttaannéé  ddaalleekkoohhlleeddyy  sslleedduujjííccíí  ppeessttrroouu  aavviiaaffaauunnuu  jjaakk  zzee  bbřřeehhuu,,  ttaakk  zzee  

ččlluunnůů  ččii  vvyyhhllííddkkoovvéé  vvěěžžee..  

 

25.července-1.srpna 2015 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM AKCE 
S OVýTem PĚŠKY A S KOLEM KOLEM MAZURSKÝCH JEZER 

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
    sobota 25.července 2015 v 5.00 hodin před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky v České Lípě. 

                                        další místa a časy odjezdů 
v 5.15 hodin ze Cvikova z čerpací stanice ONO 

v 6.15 hodin z Liberce od sokolovny TJ Lokomotiva Liberec 

 

podrobný program akce 
 

 

       1.den – sobota 25.července 2015: odjezd z České Lípy v 5.00 hodin.,  cesta přes Cvikov, Liberec a Harrachov do 

Polska, dále okolo Wroclawi do VARŠAVY (příjezd cca ve 

14.00 hodin, krátká prohlídka starého centra města a v podvečer 

přejezd do oblasti MAZURSKÝCH JEZER do místa našeho 

pobytu, kterým bude městečko GIŽYCKO., po příjezdu (cca ve 

20.00 hodin) ubytování a nocleh.,    

       2.den – neděle 26.července 2015:  cyklotúra podél břehů 

Mazurských jezer: Gižycko - Bogaczewo - Rydzewo (jezero 

Niegočin) Wierciejki - Milki (jezero Wojnowo) - Lipinskie - 

Wydminy (jezero Wydminskie) - Sucholaski - Kruklin (jezero 

Kruklin) - Sulimy - Gižycko., délka trasy: 56 km 

                                                                        pěší túra podél 

břehů Mazurských jezer: Gižycko - Wilkasy (jezero Wilkasy) - 

Bogaczewo - přívozem přes jezero Niegočin - Rydzewo (jezero 

Niegočin) - Kula (jezero Jagodne) - možnost výletu lodí po jezeru - Bogaczewo - Gižycko., délka trasy: 22 km 

nocleh ve stejném místě., 



       3.den – pondělí 27.července 2015:   cyklotúra podél břehů Mazurských jezer k Hitlerově Vlčímu doupěti: Gižycko - Piekna 

Gora - Guty - Kamionki - Doba (jezero Kisajno) - Parcz - Gierlož (Hitlerovo Vlčí doupě) - Czerniki - Ketrzyn (hrad) - Czerniki - 

Parcz... 

      varianta A - delší: ... - Mazany - Dlužec - Radzieje - Kamionek (jezero Mamry) - Sztynort Duzy (jezero Dargin) - Harsz (jezero 

Harsz) - Pozezdrze - Pieczarki (jezero Drgal) - Gižycko., délka trasy: 89 km 

      varianta B - kratší: ... - Doba - Kamionki - Guty - Piekna Gora - Gižycko (65 km) 

           pěší túra k Hitlerově Vlčímu doupěti: odjezd vlakem z Gižycka v 8.05 hodin do Ketrzynu (příj. 8.34 hodin)., pěšky Ketrzyn 

(hrad) - Czerniki - Gierlož (Hitlerovo Vlčí doupě) - Parcz - Doba (jezero Kisajno) - Bogacko (jezero Dejguny) - Sterlawski Male., 

délka trasy: 28 km., vlakem v 18.37 hodin do Gižycka (příjezd v 18.47 hodin)., 

nocleh ve stejném místě., 

       4.den – úterý 28.července 2015: cyklotúra podél břehů jižní části 

Mazurských jezer: Gižycko - Wilkasy - Skop - Ryn (jezera Olów a 

Rynskie, hrad) - Rybical - Mrowki - Talty (jezero Talty) - Mikolajki 

(jezero Mikolajskie) - Luknajno (jezero Luknajno) - Dziubiele (jezero 

Šniardwy) - Suchy Rog (jezero Tuchlin) - Chmielewo - nádraží Tuchlin 

- Okartowo (jezero Tyrklo) délka trasy: 66 km., koupání v jezeru a 

odpočinek., 

           pěší túra s přejezdy mikrobusem: přejezd mikrobusem z Gižyc-

ka do Rynu - prohlídka městečka u jezer Olów a Rynskie, hrad) - Ryn-

sky Dwor - pěšky z 

Rybicalu - Mrowki - 

Talty (jezero Talty) - 

Mikolajki (jezero Mikolajskie)., délka trasy: 16,5 km., přejezd mikrobu-

sem na vyhlídku na jezero Luknajno - dále mikrobusem do Suchy Rog 

(jezera Šniardwy a Tuchlin) a do Okartowa, koupání v jezeru a odpoči-

nek., 

společná cesta mikrobusem z Okartowa do Gižycka., 

nocleh ve stejném místě.,  

       5.den – středa 29.července 2015:  dopoledne přejezd do Litvy 

podél hranic Kaliningradské oblasti Ruska a kolem 14.té hodiny příjezd 

do letoviska PALANGA. Odpoledne volno, prohlídka střediska, mož-

nost pobytu na pláži u Baltského moře... Ubytování v Palanze a nocleh., 

       6.den – čtvrtek 30.července 2014: celodenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU NERINGA - KURSKÁ KOSA v 

Litvě. Ráno krátký přejezd mikrobusem z Palangy do Klaipedy, zde nalodění 

na trajekt a přejezd na Kurskou kosu (trajekt není ve startovném, ale poplatek 

není nikterak významný), možnost prohlídky muzea moře a delfinária a nej-

starších budov ve Smiltyné na Kurské kose, poté: 

           cyklotúra po NP Neringa - Kurská kosa: Smyltiné - písečná duna - 

koupání v moři - Juodkranté (výstup na tzv. Vrch čarodějnic - dřevěné sochy) 

- Nida (písečná duna)., délka trasy: 51 km, prodloužená trasa - návrat stejnou 

cestou s možností nástupu do mikrobusu kdekoliv po cestě., 

           pěší výlet: písečná duna, koupání v moři, návštěva městečka Nida 

(nejzajímavější obec v litevské části Kurské kosy), výstup na tzv. Vrch čaro-

dějnic v Juodkranté atd., pěšky cca 10 km., 

ostatní přesuny mikrobusem., 

v podvečer přejezd trajektem do Klaipedy a návrat do Palangy, nocleh ve stejném mís-

tě.,  

       7.den – pátek 31.července 2015: celodenní pobyt v letovisku PALANGA (mož-

nost pobytu na pláži u Baltského moře, koupání, procházky střediskem) nebo výlet do 

okolí Palangy na kole, a to do lázeňského města ŠVENTOJI (klimatické a balneolo-

gické lázně) a do lázeňské obce BÜTINGÉ (délka trasy max. 30 km).  

Nocleh ve stejném místě.,  

       8.den sobota 1.srpna 2015: časně ráno odjezd z Palangy a přejezd do Česka. V 

průběhu přejezdu dopoledne návštěva skvělého litevského skanzenu v RUMŠIŠKÉŠ 

(lidové stavby jsou tu uspořádány do 4 vesnic, které reprezentují 4 litevské regiony - 

Aukštaltija, Dzúkija, Suvaljija a Žemaltija. Mezi budovami z 18. a 19.století zde najde-

te celé farmy, stodoly, seníky, kapli, hostinec.. V létě tu probíhají ukázky lidových 

řemesel, hrnčířství, tkalcovství, truhlářství atd.). Po zbytek dne dlouhý přejezd Polska 

okolo Varšavy a Wroclawi. Předpokládaný návrat do Liberce je ve 23.15 hodin, do 

Cvikova ve 23.45 hodin a do České Lípy ve 24.00 hodin. 

 

 



 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas nebo občanský průkaz 

s platností minimálně do 1.listopadu 2015. 
 
 

ubytování, strava, spropitné 

   Ubytování v rámci zájezdu je zajištěno ve 2- až 4-lůžkových pokojích, a to v hotelech a penzionech střední 

kategorie dle programu v Gižycku (4x) a v Palanze (3x).  

    V rámci akce není zajištěna strava. Doporučujeme v omezeném množství vzít s sebou z domova, v průběhu 

akce  bude možnost nákupu potravin a jsou plánovány také zastávky s možností občerstvení  

    Po celé zemi lze ve městech a na parkovištích u čerpacích stanic najít rychlá občerstvení. Voda z vodovodního 

řádu je pitná. V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných 

služeb. Naúčtovaná částka většinou nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokoje-

ni, je běžné dávat spropitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích sta-

nic. 
 

mapy 
   Pro oblast Mazurských jezer Vám předáme nakopírovanou mapu oblasti. Doporučujeme zapůjčit v knihovně, 

příp. zakoupit v našich prodejnách map turistickou mapu Mazurská jezera, příp. mapu Litvy (Kurská kosa, oblast 

Palangy). 
 

jaké bude počasí? 
   V severním Polsku a v Litvě   bývá v červenci průměrná denní teplota 27 st. Celsia. Při balení svého oblečení  

přibalte také pláštěnku nebo deštník, ale i sluneční brýle a pro turistické výšlapy také dobrou obuv…  
 
 

čas 
   V Polsku v daném období platí stejný čas jako u nás, v Litvě je čas posunutý o 1 hodinu napřed (v poledne 

v Česku je v Litvě již 13.00 hodin).  
 

jazyk 

   V Polsku je úředním jazykem polština, v Litvě litevština, 

mnozí obyvatelé Polska i Litvy se domluví také angličtinou, 

příp. nepříliš rádi, ruštinou..   
 

!!!Zavazadla!!!!  

Maximální váha zavazadla pro jednoho účastníka není 

omezena, nicméně nedoporučujeme brát s sebou větší 

zátěž – např. palety s pivem! Jízdní kola budou převezena 

uvnitř mikrobusů. 
 

měna, doporučené kapesné 
  Měnovou jednotkou Polska je polský zlotý (PZL). V Litvě se platí od loňského roku eury. 

Z tohoto důvodu doporučujeme vyměnit obě měny již před odjezdem v našich směnárnách. 

Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty. Současný kurs:  1,-PZL = cca 7.-Kč, 1.-€=cca 27,50 

Kč.  

Banky v Polsku i v Litvě jsou otevřeny vesměs 09.30-15.30 hodin. 

KAPESNÉ: na vstupenky do muzeí doporučujeme cca 20.-PZL a 10.-€, na stravu cca 250.-PZL a 50.-€. 

Ostatní dle Vašeho uvážení.   

 

lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je všude dostupná. Zvláštní očkování není třeba, ale je dobré zkontrolovat, že nemáte pro-

šlé očkování proti tetanu a obrně. Naléhavě doporučujeme uzavřít ještě před odjezdem cestovní pojištění, 

které bude zahrnovat i případné ošetření či hospitalizaci ve zdravotních zařízeních v zahraničí. 

 



nákupy, clo 
   Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 09.00-20.00 hodin, o sobotách 

08.00-13.00 hodin. Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli.  

Po celou dobu našeho pobytu budeme pobývat v Evropské unii, na přesuny v rámci EU se nevztahují celní pod-

mínky. 

 

oblečení 
    Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co 

nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou dobré bot a pohodlné 

oblečení do mikrobusu i do přírody.  Zmínka o oblečení již 

v kapitole „Jaké bude počasí?“ 

 

bezpečnost 
   V Polsku i v Litvě je bezpečno! Kriminalita je pouze mimo-

řádný úkaz. Přesto doporučujeme ponechat doma šperky, zlato a 

jiné cenné záležitosti. 

  

elektřina 

    Do sítě je dodáván proud o napětí 240 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Systém  zásuvek  je stejný jako u nás. 

  

telekomunikace a pošta 
   Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Polska i z Litvy do České republiky: 00420+ účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 17.30 

hodin ve všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin v sobotu.  
 

doprava 
    Přeprava bude uskutečněna klimatizovanými mikrobusy.     
 

zastupitelské úřady 
   Velvyslanectví České republiky v Polsku: 

   Koszykowa 18, 00-555 Warszawa, Polsko 

   Telefon: +48/ 225 251 850 

V případě vážné situace nouze českého občana na území Polska v mi-

mopracovní době je možné volat na telefon konzulární pohotovosti +48 

608 298 988. Důrazně upozorňujeme, že tento telefon neslouží k zod-

povídání dotazů v mimopracovní době. S dotazy se obracejte na tele-

fonní číslo velvyslanectví +48 22  525 18 50 v pracovní době od pon-

dělí do pátku od 8:00 do 16:30. 

Pro případ zajištění kontaktu mezi českými a polskými úřady v mimo-

pracovní době je možné obrátit se na telefon diplomatické služby +48 

602 686 837. 

    Velvyslanectví  České republiky v Litvě:                   

    Čekijos Respublikos Ambasada 

    Birutes g. 16, LT-08117 Vilnius, Lithuania 

    tel: +370 5 266 1040, Konzulární oddělení +370 5 266 1041 

 

 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy  

na naší společnou akci            

S OVýTem Pěšky a s kolem kolem Mazurských jezer 

   a  jen  hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

 


