
PRO cestovatele

V noci zde možná narazíte 
na víc trpaslíků než lidí. 
A přes den zapomenete, že 
jste v sousedním Polsku, 
na turisty tu totiž čekají 
krásy Afriky, Japonska či tzv. 
malého Vatikánu. Vratislav 
je ale vyhlášená především 
svými mosty, kostely 
a historickými i moderními 
architektonickými skvosty 
a romantickými parky. 
Město kousek od našich 
hranic navíc potěší pestrou 
nabídkou akcí pro rodiny 
s dětmi a podráždí i chuťové 
pohárky gurmánů.

DENISA WITOSZOVÁ

V
ratislav se nachází pouhých 
 km od českých hranic. 
Evropské hlavní město kul-
tury  nabízí mnoho 
atrakcí a památek, jež bez 

nadsázky uspokojí jak rodiny s dětmi, 
tak i nejnáročnější turisty. A víkend 
je na prozkoumání všech lákadel 
opravdu velmi krátký. Vybrali jsme 
pro vás několik zajímavých tipů, aby 
si každý přišel na své!

VRATISLAV JEDNÍM TAHEM
S počtem mostů se město řadí na 
čtvrté místo v Evropě, hned po Am-
sterdamu, Benátkách a Petrohradu. 
Zaslouženě se mu tedy říká „Severní 
Benátky“. I my Češi jsme se do dějin 
slezské metropole nezapomenu-
telně zapsali – název města je totiž 
pravděpodobně odvozen od českého 
knížete Vratislava I., vždyť i v erbu 
města se ukrývá český lev. A co více, 
v roce  se Vratislav umístila 
ve stovce nejlepších míst pro život, 
konalo se tam také fotbalové Euro 
 a místní se mohou pochlubit 
největším a nejmodernějším aqua-

parkem v Polsku – Wrocławski Park 
Wodny. Město má ideální podmínky 
pro cyklisty a jako první v Polsku zde 
zavedli systém sdílení městských kol. 
I milovníci koní a sázkařského adre-
nalinu se nudit nebudou. Pravidelně 
se zde pořádají dostihy na závodišti 
Partynice.

OKRUŽNÍ JÍZDA KOLEM SVĚTA
Nemusíte procestovat celý svět, 
abyste spatřili divy světa. Na předních 
příčkách evropského žebříčku nejkrás-
nějších parků se vytrvale drží přírodní 
dominanta města – Park Szczytnicki. 
Rozkládá se na rozloze  hektarů 
a návštěvníky očaruje rozmanitostí 
fauny a fl óry. Navíc v sobě ukrývá 
i japonskou zahradu založenou již 
v roce , jež se pyšní několika 
desítkami asijských rostlinných dru-
hů. Na zbloudilce čeká čajový altánek 
v orientálním stylu.

Z Vratislavi se dá bleskově odskočit 
i na africký kontinent. Místní ZOO se 
totiž může pochlubit unikátní afric-
kou expozicí. Afrykarium průměrně 
navštíví zhruba  osob denně, při-
pomíná bájnou Noemovu archu a za-
jišťuje exotickým živočichům téměř 
totožné podmínky, jaké panují v jejich 
přirozeném prostředí. „Naše expozice 
je jedinečná, umožňuje návštěvní-
kům spatřit svět, který se za několik 
desítek let změní nebo zcela zanikne. 
Už nyní tady máme druhy ohrožené 

vyhynutím – žraloka černocípého, 
sibu skvrnitou nebo kapustňáky,“ láká 
k prohlídce předseda správní rady 
ZOO Radosław Ratajszcak. Návštěvníci 
tak mají jedinečnou možnost nahléd-
nout nejen do hlubin oceánu, ale také 
se projdou po pláži Rudého moře či 
konžskými pralesy. Ani vstupné do va-
šeho rozpočtu neudělá díru, pohybuje 
se od  korun pro děti a důchodce 
do  korun za dospělého. Zaplatit 
ale musíte, stejně jako 
jinde, v polských 
zlotých.

OÁZA KLIDU A RÁJ 
MILENCŮ
Od rušných ulic si 
odpočinete na Tum-
ském neboli katedrálním 
ostrově, jenž patří mezi 
povinné turistické za-
stávky. Jedná se o původní 
historické jádro města 
a v minulosti byl ohrani-
čen větvemi řeky Odry. Již 
v desátém století zde stávalo 
opevněné slovanské hradi-
ště – sídlo Piastovců. I dnes 
okouzluje bohatě zdobenými 
věžičkami kostelů a katedrál 
s ústředním chrámem sv. Jana 
Křtitele v jeho středu. Právě 
proto si místo vysloužilo označe-
ní „Malý Vatikán“. Za pozornost 
stojí i Knedlíková brána, k níž 
se pojí legenda o muži, jenž 
miloval víc knedlíky než svou vlastní 
ženu. Z oázy klidu vás vyvede Tumský 
most zdobený tisíci zámečky milenců, 
díky nimž si vysloužil přezdívku Most 
zamilovaných.

POVINNÉ „ŠPACÍROVÁNÍ” PO NÁMĚSTÍ
Vratislavské náměstí Rynek tvoří 
hlavní část Starého města a je srdcem 
metropole Dolního Slezska. Nachází se 
tam jedna z nejhezčích radnic v Ev-
ropě s nejstarší restaurací na starém 
kontinentu (Piwnica świdnicka), jejíž 
vznik se datuje do roku . Tam 
si můžete pochutnat na typických 
jídlech, jako je např. slaneček s cibulí 
a jablky na smetaně. Česká kuchyně je 
mezi Poláky velmi populární, zejmé-
na díky pivu, a proto můžete narazit 
i na ryze českou hospodu (Restauracja 
Česká či Pepik Pub).

Náměstí lemují domy z různých 
historických období, z nichž jsou 
nejznámější tzv. Jeníček a Mařenka. 
Název odkazuje na známou pohádku 
bratří Grimmů – oba jsou totiž jakoby 
ztracené v hlubokém lese vyšších sta-
vení. A brána, jež se mezi nimi nachá-
zí, vyvolává pocit, že větší Mařenka 
drží za ruku menšího Jeníčka. Z věže 
nepřehlédnutelné dominanty celého 
náměstí, gotické baziliky sv. Alžběty, 
si na závěr výletu můžete prohléd-
nout všechny památky i přírodní 
krásy výjimečné metropole. F

O
T

O
: A

U
T

O
R

K
A

, S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

, I
LU

S
T

R
A

C
E

 H
E

L
E

N
A

 R
O

S
O

VÁ

Rozhovor s odborníkem
Kam se jenom podíváš, 
trpaslíka máš
Trpaslíci ve Vratislavi 
jezdí na motorkách, 
pijí, veslují, žebrají, 
šplhají po lampách, 
zpívají, ale i tančí. Stal 
se z nich nevídaný 
fenomén. Na starosti 
je má Monika Mazur 
z Úřadu pro podporu 
města a cestovního 
ruchu. Místní lidé, ale 
i turisté, si už bez nich 
nedokážou kolorit měs-
ta ani představit.

Ke dnešnímu dni se na 
území města nachází 
více než  trpaslíků 
(Krasnale). Odkud se 
vlastně trpaslíci vzali? 
Kde je jejich začátek?
Na území města byly 
provedeny rozsáhlé 
archeologické vykopáv-
ky vedené profesory 
z Vratislavské univerzi-
ty. Během nich byly ob-
jeveny ostatky malých 

stvoření – zakrslíků, 
ty doložily exi-
stenci trpaslíků 

na našem území. 
Chtěli jsme se nějak 

odlišit od jiných měst, 
a proto jsme se rozhodli 
vytvořit vlastní pro-
dukt cestovního ruchu 
– trpaslíka. V Krakově 
mají draka a Varšava je 
spojována s laní.

Kdy se v uličkách 
objevil první trpaslík? 
A kdo je vlastně přivá-
dí k životu?
V roce  se začali 

objevovat tzv. Syzyfki 
(pracující trpaslíci), kteří 
zdobí ulici Świdnicka. 
Autorem prvních pěti 
trpasličích pionýrů byl 
Tomasz Moczek. Další 
„vycházejí z pera“ socha-
řů a absolventů vrati-
slavské Akademie vý-
tvarných umění. Zájem 
o trpaslíky přichází i od 
běžných lidí, investorů, 
provozovatelů restaurací 
či hotelů. Mosazné po-
stavičky stavějí na vlast-
ní náklady. K nám je pak 
přihlásí prostřednictvím 
webových stránek www.
krasnale.pl. My je pak 
začleníme do turistic-
kých tras a umístíme na 
mapu.

Který trpaslík se těší 
největší oblibě?
Našim největším 
sympaťákem a vlaj-
kovou lodí je Krasnal 
Życzliwek (Laskavec) 
nacházející se přímo 
v srdci města okolo 
fontány na náměstí. 
Má bratra – vášnivého 
cestovatele s kufříkem 
(Życzliwek Podróżnik), 
což je malá mobilní 
plastika. Pohybuje se po 
celém Polsku, vždy se 
někde zastaví a zpes-
třuje život ostatním 
turistům a místním.

Pořádáte i nějaké akce, 
jež se s trpaslíky přímo 
pojí?
Každoročně v září pořá-
dáme třídenní festival 
trpaslíků (Wrocławski 
Festiwal Krasnoludków) 
určený zejména pro 
rodiny s dětmi. Při-
pravujeme i speciální 
workshopy zaměřené 
na jejich tvorbu. Vydá-
váme řadu turistických 
map a jiných podpůr-
ných materiálů, také 
si můžete stáhnout 
aplikace, díky nimž se 
můžete vydat na vzru-
šující cestu po jejich 
stopách.

VRATISLAV: 
Domov trpaslíků, katedrál 
a ohrožených druhů

Tipy

Království mašinek aneb 
Dolní Slezsko na dlani
Kolejkowo neboli 
kouzelný svět miniatur 
zahrnuje  metrů 
kolejí,  lokomotiv,  
vagonů,  fi gurek 
osob a zvířat, více než 
 automobilů a  
budov, jež jsou věrnou 
kopií území Dolního 
Slezska a Vratislavi. 
„Díky jedinečnému 
měřítku : tak máte 
dokonce možnost po-
zorovat grimasy posta-

viček nebo si spočítat 
počet mrkví ve skříňce. 
I pro Čechy to bude jistě 
zajímavé, neboť zde 
máme miniaturu me-
teorologické observato-
ře na Sněžce,“ rozplývá 
se nad svým dílem Ja-
kub Paczyński. Kolejko-
wo je největší realistic-
kou maketou železniční 
dráhy v Polsku. Vstupné 
se pohybuje v rozmezí 
 až  korun.
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