
UKRAJINSKÝ ŽURNÁL
SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ

UKRAJINA PRO CESTOVATELE



„Ukraїner je dobrovolnický mediální projekt. Během našich 
expedicí zkoumáme a objevujeme skutečnou, nečekanou, 

zajímavou a autentickou Ukrajinu, a jako takovou ji chceme 
prezentovat ve světě. Náš projekt existuje od roku 2016 

a od té doby se do něj zapojily stovky dobrovolníků. Ukraїner 
nabízí multimediální příběhy, ve kterých se snažíme 

zaznamenat tradice a kulturní kódy napříč regiony, stejně jako 
nacházet a prezentovat pozitivní změny na různých úrovních. 

Naším cílem je přispět k vytvoření otevřené společnosti. 
Společnosti, která se dokáže transformovat. My se snažíme 

tímto způsobem artikulovat její hodnoty.

 

Pokud se vám líbí to, co děláme, můžete nás podpořit zde:

https://ukrainer.net/donate-cz/

Pouštění věnců na svatojánskou noc neboli noc Ivana Kupala. Foto: Mychajlo Čubun, expedice Ukraїner
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Vážení čtenáři!
V  době  lockdownů  se může  zdát  pošetilé  vydá-
vat  turistické číslo.   My se ale na něj chystali už 
dlouho a možná právě  teď, kdy  turismus ustrnul 
na bodu mrazu, není úplně špatný nápad zamys-
let se do budoucna i nad jinými destinacemi, než 
na jaké jsme zvyklí.
Ukrajina je svou rozlohou největší stát v Evropě, 

a proto je tak různorodá. Jsou zde hory, lesy, stepi, 
lesostepi,  řeky  i  bažiny,  Černé  i  Azovské moře, 
krasová jezera,  limany a dokonce i kousek pouš-
tě. Pokud se pro některou z evropských zemí hodí 
přirovnání ke křižovatce, pak je to právě Ukrajina. 
Území dnešní Ukrajiny se v průběhu tisíciletí na-
cházelo na rozcestí jazyků, etnik, kultur, nábožen-
ství  i civilizací. Bohužel  to znamenalo i neustálé 
války, ale tak to už u podobných území bývá.
Ukrajina  je  barevná.  Zapomeňte  na  záběry 

postsovětské  postindustriální  země.  Podívejte  se 
na Ukrajinu jinýma očima. 
Ukrajina je ráj pro gurmány. Ukrajinská kuchy-

ně je rozmanitá a nápaditá. Jak ta klasická, tak i ta 
moderní. Liší se regionálně, ale všude je výtečná. 
Na své si přijde každý. Ten, kdo potřebuje kom-

fort, i ten, kdo rád adrenalin. 
Ukrajina  je  tak  blízko,  a  víme  o  ní  tak málo. 

V tomto čísle jsem se snažili přiblížit vám Ukraji-
nu hlavně v obrazech. Ale snad vás potěší i krátké 
informační  bloky,  tak  trochu  ode  všeho  kousek. 
Protože čím více o Ukrajině víte, tím si ji více za-
milujete. 

Redakce Ukrajinského žurnálu

Partneři projektu: Ministerstvo zahraničních vě-
cí  Ukrajiny,  Státní  agentura  cestovního  ruchu, 
Ukraїner, їzhakultura, ukraine.ua.
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Čtrvť Podíl. Foto: Ukrajinský žurnál
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Kyjev 
„Kyjev ničím nepřipomínal chladné, věčně mlhou pohlcené 
centrum Impéria… Město nad Dněprem ohromovalo svými 
barvami a veselou kakofonií.“

Z knihy Lazarus Svitlany Taratorinové
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Chrám sv. Sofie

Na milovníky  historie  tu  čeká mnoho  unikát-
ních  kulturních  i  architektonických  památek. 
Jednou z nejvýznamnějších je Chrám sv. Sofie. 
Jedná  se  o  jednu  z  mála  dochovaných  staveb 
z  dob  raného  středověku,  z  období  rozkvětu 
státu  známého  jako  Rus  nebo  také  Kyjevská 
Rus. Stavbu Svaté Sofie Kyjevské započal kníže 
Vladimír Veliký,  dokončil  ji  však  až  jeho  syn 
Jaroslav Moudrý v roce 1037.

V chrámu se nachází největší sbírka světských 
fresek z 11. století. Sofie se po právu může pyš-
nit  svými mozaikami,  jež  se  dochovaly ve vý-
borném stavu, který si nevyžádal přílišné zása-
hy  restaurátorů. Na  zdech Sofie Kyjevské bylo 
k dnešnímu dni objeveno více než 7000 nápisů 
(graffiti), které zde v průběhu 11. až 18. století 
zanechali kněží i návštěvníci chrámu. Zachoval 
se  i  zápis  o  smrti  velkého  knížete  kyjevského 
Jaroslava Moudrého,  jenž byl v chrámu v  roce 
1054 pochován v mramorovém sarkofágu. Sar-

Město, kde se snoubí rytmus historie 
s atmosférou současné metropole. Díky jeho 
svobodnému evropskému duchu je často 
nazýván novým Berlínem. Ukrajinské hlavní 
město je moderní a živé. Kyjev je jedinečný. 
Starodávný, přesto nestárnoucí.

Chrám sv. Sofie. Foto: Dmytro Bartoš, Ukraїner



5

kofág zde návštěvníci mohou obdivovat, ale jeho 
ostatky  z  Kyjeva  zmizely  v  roce  1943  během 
německé okupace. Podle některých zdrojů byly 
vyvezeny pravoslavnými duchovními do Spoje-
ných  států  a  dnes  se  pravděpodobně  nacházejí 
v kostele Nejsvětější Trojice v Brooklynu. Histo-
rici předpokládají, že hlavním důvodem tohoto 
kroku bylo zabránit, aby se k nim dostala Rudá 
armáda,  která  se  v  té  době  blížila  ke  Kyjevu. 
Nutno vědět, že od poloviny 19. století trvá mezi 
Ruskem  a Ukrajinou  spor  o  to,  který  z  těchto 
národů má větší právo prohlašovat se za dědice 
a pokračovatele Kyjevské Rusi. Ve 20. století se 
tato bitva o symboly ještě prohloubila a trvá do-
dnes.
Dnes  slouží  část  areálu  Sofie Kyjevské  jako 

muzeum. Krom bohoslužeb se zde konají  také 
různé  výstavy  a  koncerty.  Jeho  areál  plný  ze-
leně a uměleckých děl poskytuje návštěvníkům 
možnost odpočinku v samotném centru Kyjeva. 
Součástí  komplexu  je  i  76 metrů  vysoká  zvo-
nice,  vybudovaná  na  přelomu  17.  a  18.  století 

ve stylu tzv. kozáckého baroka, která nabízí je-
den z nejhezčích pohledů na Kyjev.

Andrijivskyj uzviz

Od Svaté Sofie  se ulicí Volodymyrskou dosta-
nete k chrámu svatého Ondřeje, opravdové per-
ly ukrajinského baroka z 18. století. Zde začíná 
jedna z nejpůvabnějších ulic Kyjeva – Andrijiv-
skyj  uzviz,  přezdívaná  kyjevský Montmartre. 
Tato  ulice  se  vine  mezi  několika  kyjevskými 
kopci  a  už  od  středověku  spojovala  nábřežní 
čtvrť Podil se starým Kyjevem. Její dnešní po-
doba zachycuje atmosféru konce 19. a začátku 
20.  století.  Dnes  je  Andrijivskyj  uzviz  galerií 
pod širým nebem a centrem současného umění 
a divadla.
Po Andrijivském uzvizu se dostanete do čtvr-

ti  Podil.  Ve  středověku  to  byla  řemeslnická 
čtvrť.  Dnes  je  to  čtvrť  hipsterů  a  raverů.  Za-
čněte svůj večer někde na křižovatce ulic Jaro-
slavská a Mežyhirská, vyberte si bar a bavte se 

Andrijivskyj uzviz. Foto: Ukrajinský žurnál
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ve  společnosti milých  a  přátelských  lidí.  Jedi-
né, co vám tady může hrozit, je to, že zmeškáte 
svůj let domů.
Kyjev  si  můžete  prohlédnout  i  z  vody,  bě-

hem projížďky po Dněpru. Vybrat si  lze  jednu 
z okružních  jízd na Kyjevském říčním nádraží 
nebo  v  přístavišti  u  stanice metra Dnipro. Bě-
hem čtyřhodinové poznávací plavby se můžete 
vydat také na cestu na tzv. Kyjevské moře. Jde 
o velkou přehradní nádrž nad Kyjevem, jednu ze 
šesti na řece Dněpr, která se nachází asi 20 km 
severně od Kyjeva, blízko obce Černobyl.

Kyjevo-pečerská lávra

Na  protilehlých  kopcích,  kterým  se  říká  Pe-
čerské  vrchy,  se  nachází  klášterní  komplex 
Kyjevo-pečerská  lávra.  Lávra  byla  založena 
za knížete Jaroslava Moudrého roku 1051 pous-
tevníky  Antonijem  a  Feodosijem.  Původně  se 
jednalo o labyrint podzemních jeskyní (tzv. pe-
čer), ve kterých žili mniši. Až později nad nimi 
byly vybudovány chrámy, z nichž ústředním je 
Uspenský  chrám.  Hluboký  příkop  dělí  Lávru 
na Horní a Dolní. V areálu Národního Kyjevo-

Kyjevo-pečerská lávra. Foto: Dmytro Bartoš, Ukraїner
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-Pečerského památníku se nachází celkem 144 
budov.  Jedná  se  o  největší  muzejní  komplex 
a  jedno  z  nejnavštěvovanějších  poutních  míst 
na Ukrajině.
Kyjev však potěší i milovníky sorely a bruta-

lismu. Divili byste se, kolik podivných, ale zá-
roveň zajímavých (a někdy i krásných) budov se 
dá najít v Kyjevě v místech, která jsou na první 
pohled nezajímavá. Nenechte si ujít alespoň Ho-
tel Saljut, nedaleko od Lávry.
Pro labužníky bude Kyjev jedinečným zážit-

kem.  Je  to město  s  vynikající  gastronomickou 

kulturou.  Najdete  zde mnoho  restaurací  a  ka-
váren, ale také pouličních food-festivalů, které 
nabízejí  autentickou  ukrajinskou,  krymsko-ta-
tarskou, ale i jiné kuchyně světa. Na své si při-
jde opravdu každý, a přitom zdejší ceny budou 
příjemným překvapením pro vaši peněženku!
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Trachtemyriv. Foto: Vjačeslav Rajevskyj



9

Naddněpří
Kolébka ukrajinské státnosti – region v centrální části 
Ukrajiny, rozprostírající se kolem řeky Dnipro (Dněpr). 
Právě zde se začal formovat středověký státní útvar 
zvaný Rus s centrem v Kyjevě. Ale tento region je bohatý 
i na památky mnohem starší než ty, které se vážou 
k počátku ukrajinské státnosti. Jde o část Ukrajiny, 
ve které se nachází nejvíce skytských mohyl, tzv. kurhanů, 
a starých hradišť. Zde byly během archeologických 
vykopávek objeveny stopy neolitické kultury, které se 
posléze začalo říkat Trypilská (5500–2750 před n. l.). 
Mimochodem jedním z archeologů, který se 
na vykopávkách podílel a kulturu popsal, byl ukrajinský 
archeolog českého původu Čeněk Chvojka. 

Naddněpří je bohaté na středověké kostely a kláštery, 
rozkošné paláce a panství z carských časů. Obdivovat 
zde můžete dva největší dendrologické parky Sofijivka 
v Umani a Oleksandrija v Bile Cerkvi či úchvatný kaňon 
na řece Hirskyj Tikyč. Ale především je tento region 
spjat s lesy a odbojem. A jejich symbolem je lesní masiv 
Cholodnyj Jar.
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Cholodnyj Jar se během první poloviny 18. sto-
letí stal  jedním z center série povstání na Pra-
vobřežní  Ukrajině,  kterým  se  říkalo  Hajda-
maččyna  a  která  na  konci  století  vyústila 
do  obrovského  povstání  proti  polské  šlechtě, 
známého pod názvem Kolijivščyna. Ve dvacá-
tých letech 20. století tu operovaly povstalecké 
skupiny nakloněné Ukrajinské lidové republice, 
které  bojovaly  proti  sovětské  vládě,  jež  nově 
vzniklý ukrajinský stát okupovala. 

Víte, že v letech 1917–1932 působilo na Ukra-
jině  692  podzemních  organizací?  Podle  doku-
mentů první tajné policie Sovětského Ruska, tzv. 
Čeka, působilo na území Ukrajiny 1435 povsta-
leckých oddílů, z nichž bylo 689 známých a 746 
oddílů bylo neznámých. V tomto období proběhlo 
na Ukrajině 268 povstání. Vzpourami bylo zasa-
ženo 265 okresů a ve 108 okresech povstalci při-
stoupili k likvidaci čekistů, komunistů a oddílů, 
které zabavovaly vesničanům potraviny. 

Bucký kaňon. Foto: www.myukraine.org.ua
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Bucký kaňon 

Kaňon  na  řece  Hirskyj  Tikyč  poblíž  vesnice 
Buky v Čerkaské oblasti. Tvoří jej žulové skal-
ní útvary vysoké 30 m. Délka kaňonu je kolem 
2,5 km a šířka 80 m. Říkají mu také Malé Švý-
carsko. Součástí kaňonu jsou i zbytky komplexu 
sestávající z obrovských žulových bloků, které 
trochu připomínají Stonehenge. 

Korsuňský palác

Neogotický  palácový  komplex,  který  se  roz-
prostírá  na  třech  ostrovech  městečka  Korsuň 
na  řece  Ros.  Byl  vystavěn mezi  léty  1782–86 
jako  letní  rezidence  litevského  kancléře  státní 
pokladny  Stanislava  Poniatovského,  s  parkem 
a vinicemi. Palác později přebudoval ruský kní-
že Petr Lopuchin. Korsuňský palác byl považo-
ván za jeden z nejpřepychovějších magnátských 
paláců na Ukrajině. 

Oleksandrija

Jeden z největších dendrologických parků v Ev-
ropě  i na Ukrajině, který se  rozkládá na ploše 
400  hektarů.  Celková  délka  alejí  a  cestiček 
činí 20 km. Park byl nazván podle ženy korun-
ního  hejtmana  Františka  Ksavera  Branického 
Oleksandry.  Branický  dostal  tyto  usedlosti 
včetně  města  Bila  Cerkva  od  polského  krále 
Stanislava  Augusta  Poniatovského  za  zásluhy 
při  potlačení  velkého  povstání,  kterému  se  ří-
kalo Kolijivščyna. Oleksandra Branická  se při 
výstavbě parku inspirovala evropskou parkovou 
kulturou. Braničtí si zde vybudovali i svou re-
zidenci Austerii s přilehlými pavilony a taneč-
ním sálem. Najdete zde fontány, vodopády, čín-
ský můstek,  ale  symbolem Oleksandrije  i Bílé 
Cerkvi se stala Kolonáda Luna neboli Kolonáda 
Ozvěna pro své výjimečné akustické vlastnosti.

Park Sofijivka

Nejznámější  dendrologický  park  na  Ukrajině 
najdete ve městě Umaň. Park byl založen v roce 
1796 hrabětem Stanislavem Potockým a pojme-
nován byl po jeho ženě Sofii. Jde o proslulý a tu-
risticky vyhledávaný parkový a zahradní kom-
plex s řadou uměleckých děl, vodopádů, fontán, 
rybníků a kamenných zahrad.
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Gastronomický ráj
K tomu, abyste poznali chuť a tradice ukrajinské 
kuchyně, budete potřebovat vícedenní putování 
po různých městech. Kulinářské tradice každé země 
bývají dobře rozpoznatelné prizmatem konkrétního 
ročního období a místní specifika pak ještě přispívají 
k různorodosti. Ale bez ohledu na to, kdy plánujete 
svou cestu, nabídka restaurací, které pracují 
s gastronomickým dědictvím Ukrajiny, vás jistě 
překvapí. Jaké lahůdky by tedy na Ukrajině neměly 
uniknout vaší pozornosti a kde ochutnat nejlepší verze 
lidových pokrmů?    

Olena Brajčenko, їzhakultura

Boršč. Foto: їzhakultura
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Banoš. Foto: їzhakultura
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Mnoho  ukrajinských  šéfkuchařů  dnes  věnuje 
úsilí tomu, aby vytvořili novou podobu kulinář-
ské mapy Ukrajiny. Dlouhou dobu  se málokdo 
odvážil  experimentovat  s  klasickými  pokrmy 
ukrajinské kuchyně,  jako  jsou například boršč, 
varenyky, holubci. Ještě více se pak obávali za-
řazovat do nabídky jídel historické pokrmy, jaké 
se dnes již běžně nevaří. Poslední desetiletí však 
ukázalo, nakolik rozmanitá ukrajinská kuchyně 
ve  skutečnosti  je,  a  že zažité představy o  tom, 
že ukrajinská jídla jsou tradičně masitá a tučná, 
nejsou ničím více než přežitými stereotypy. 

Boršč forever

Abychom se vypořádali s nánosy mýtů a odhali-
li  skutečnou rozmanitost ukrajinských pokrmů, 
podívejme se blíže například na boršč. Moderní 
ukrajinský kuchař chápe, že tak populární a zná-
mé jídlo, jakým boršč je, má své místní odlišnosti 
a desítky sezónních receptů. Tento pokrm navíc 
umožňuje kuchaři experimentovat, a i mezi hos-
ty  se  vždy  jistě  najdou  jeho  znalci.  A  jestliže 
dříve  o  různorodosti  a  historii  tohoto  pokrmu 
hovořili především badatelé, pak dnes je středem 
zájmů restauratérů, takže máte všechny možnos-
ti,  abyste  mohli  ochutnat  nejrůznější  varianty 
boršče v restauraci. A nebuďte překvapení, když 
si na Zakarpatí budete pochutnávat na boršči bez 
fazole, v Polesí s kvašenou řepou (stolní i cukro-
vou), zatímco v okolí Chersonu naleznete několik 
druhů boršče s rybou, a v podolském boršči obje-
víte smažené hrušky a švestky.
Zároveň se na Ukrajině rozvíjí mnoho malých 

a středních farem, které jsou připraveny dodá-
vat  kvalitní  potraviny  –  jedná  se  jak  o  různá 
zahradnictví,  tak také kozí a ovčí farmy, které 
usilují o obrození gastronomických tradic a za-
vádění nových chutí i potravin do ukrajinského 
jídelníčku.  Na  rozvoji  a  zachování  gastrono-
mické  tradice na Ukrajině pracují  historikové, 
badatelé a odborníci z různých vědních oborů. 
S  výsledky  jejich  práce  se  můžete  seznámit 
na webových stránkách nezávislého populárně-
-naučného projektu їzhakultura. 

Haličská kulinářská tradice

Pokud máte ve svých cestovních plánech Lvov, 
pak máte šanci dotknout se haličské kulinářské 

tradice. Ochutnat jak původní pokrmy, tak i je-
jich autorskou tvůrčí interpretaci. 
V restauraci nové haličské kuchyně „Restau-

race  Bačevských“  (Lvov,  ul.  Ševska  8)  vám 
k  snídani  nabídnou  Javorivský  koláč  (koláč 
s bramborami a pohankou), který se záhy zapí-
še na seznam nehmotného kulturního dědictví 
Ukrajiny. Na oběd pak račí polévku, zapečené-
ho pstruha, no a káva nebo čaj se neobejdou bez 
lvovského  syrniku.  Za  tradičními  haličskými 
pokrmy  stojí  za  to  zavítat  k  „Hladovému My-
kolovi“  (Lvov,  ul.  Stryjska  352),  kde  můžete 
ochutnat  různé  polévky,  například  dršťkovou, 
zelňačku,  houbovou,  nebo  tradiční  karpatský 
banoš (kukuřičná kaše s brynzou) a také místní 
sýry z kozího a kravského mléka nebo nakláda-
nou solenou zeleninu.
V  seznamování  se  s  ukrajinskou  kuchyní 

doporučujeme pokračovat v Černovicích, v re-
stauraci  současné ukrajinské kuchyně  „Chata“ 
(Černovice,  ul.  Ruska  1A).  Zdejší  šéfkuchař 
doporučuje  masité  pokrmy  z  „kozacké  jamy“ 
a  z  pece.  Právě  díky  nim  jsou  pečené  placky, 
klobásy  nebo  holubci  (mleté  maso  zabalené 
v  zelných  listech)  nejchutnější.  A  jako  záku-
sek nebo k drinkům se tu dobře hodí varenyky 
s višněmi či medovník. 
V  Ternopilu  nevynechejte  restauraci-muze-

um „Starý mlýn“, ve které můžete poznat nejen 
místní  lahůdky,  ale  také  si  prohlédnout  vyšy-
vanky, části národních krojů, misky a  tradiční 
kuchyňské  nádobí  a  jiné  domácí  náčiní  (zají-
mavostí je například dřevěná domácí žehlička). 
Nevynechejte  však  především  místní  pokrmy 
– vinegret s václavkami a chřestem, kvasnicový 
boršč, a ze sladkého varenyky s višněmi.

Extravagantně experimentující Kyjev

Pokud budete v Kyjevě, máte příležitost  k ne-
všednímu gastronomickému putování. V centru 
města,  prakticky  na  jedné  ulici,  fungují  hned 
tři podniky specializující se na ukrajinskou ku-
chyni. Nejstarší je salónní restaurant nové ukra-
jinské  kuchyně  „Kanapa“  (Andrijivský  uzviz 
19). Svého času byla na sociálních sítích velmi 
populární  fotografie  boršče  z  této  restaurace 
– můžeme  říct,  že  byla  doslova  její  poznávací 
značkou. Není  divu,  neboť  boršč  zde  servíro-
vali  ve  vydlabané  hlávce  zelí.  Ale  nejen  díky 
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boršči  je  tento podnik  slavný. Ochutnejte  také 
holubci s prosem a kozím masem, vinegret s ry-
bou a fazolovým krémem nebo špundru (jedno 
z  nejstarších,  ale  posléze  zapomenutých  ukra-
jinských  jídel,  mleté  vepřové  maso  v  řepném 
kvasu  se  zakysanou  řepou),  a  jako  zákusek  si 
dejte kyjevský dort. Směle a extravagantně ex-
perimentují  s  pokrmy  v  restauraci  „O  sto  let 
napřed“  (Volodymyrská 4). Vyzkoušejte  boršč 
se švestkovými povidly a vepřová žebra pomalu 
tažená v peci. Pokud máte chuť vyzkoušet jídla 
připravená z lokálních sezónních potravin, pak 
stojí za to zavítat do restaurace „Hlek“ (Velyka 
Žytomyrska  6)  specializující  se  na  současnou 
ukrajinskou  kuchyni,  ve  které  nabízejí  vyni-
kající  a  rafinované  menu,  ve  kterém  bychom 
radili  věnovat  pozornost  salátu  ze  sezónních 
rajčat  s  mátovými  okurkami  a  květenstvími 
bezu,  cuketovými palačinkami  a  kachním vý-
varem. Snad největší nabídku ukrajinských po-
krmů, populárních napříč epochami, naleznete 
v  „SHO“  (Mečnikova  18),  nejrůznější  boršče 
a polévky, cholodec, domácí klobásy, varenyky 
a  koláče,  lvovský  tvarohový  koláč  a  trubičky 
s kondenzovaným mlékem. Tato mozaika pokr-
mů vám umožní objevit kulinářské chutě Ukra-
jinců ze vzdálené i nedávné minulosti.

Středomořská kuchyně přístavních měst 
a chráněné názvy potravin

Za neopakovatelným koloritem, jedinečnou at-
mosférou  a  chutěmi  multikulturní  kulinářské 
tradice severního Černomoří stojí za to vyrazit 
do Oděsy nebo Chersonu. Čerstvou černomoř-
skou pakambalu, parmici, hlaváče nebo dunaj-
ského sledě můžete ochutnat v Oděse. Lokální 
speciality, pestrá domácí kulinářská praxe i ob-
jevy  známých  šéfkuchařů  dneška  přetvořily 
Oděsu na gastronomickou perlu.
Nedoceněným pokladem se dnes jeví místní 

kuchyně  ukrajinského  Polesí.  Pokud  zavítá-
te  do Černihova,  doporučujeme  vám  ochutnat 
boršč  v  restauraci  „Riverside“  (ul.  Ševčenka 
103A), kde vám jej přinesou s uzenou zakysa-
nou  smetanou a pirožkami  s bramborovou ná-
plní.  Pokud  se  nezaleknete  a  dovolíte  obsluze 
uhasit žhavé uhlíky přímo ve vaší misce borš-
čem (a já vám to rozhodně doporučuji), odhalíte 
nepřekonatelnou chuť zdejšího boršče – přímo 

z pece. V desertním menu narazíte na marme-
ládu z mladých zelených polesských šišek, kte-
ré  perfektně  evokují  atmosféru  zdejších  lesů. 
Lesní houby, kvas a žitný chléb jsou tradičními 
položkami  místního  jídelníčku.  Jejich  přidání 
do pokrmů umožňuje procítit atmosféru tohoto 
kraje. 
Rozhodně  doporučujeme  věnovat  pozornost 

zdejším specialitám. Huculská bryndza je prv-
ní  potravinou,  která  má  zeměpisné  označení 
původu. Na Černihivščyně, Sumščyně a Voly-
ni  se  ptejte  po  místní  medovině.  Vyzkoušejte 
uzené klobásky a nakládanou zeleninu – místní 
producenti vás potěší kvalitou a úžasnou chutí. 
Nakoupit můžete jak v běžných, tak i ve speci-
alizovaných  obchůdcích  i  na  tržištích.  Pokud 
budete mít to štěstí, že přijedete na začátku léta, 
budou na vás čekat třešně. Samozřejmě, že nej-
chutnější  jsou  třešně  z  Melitopolu,  pěstuje  se 
tam asi čtyřicet různých odrůd. 
Pokud  se  vaše  cesta  protáhne,  budete  mít 

šanci pochutnat si na ukrajinských melounech. 
Chersonské  melouny  jsou  neuvěřitelně  sladké 
a voňavé a brzy získají status zeměpisně chrá-
něného názvu potraviny.

Holubci. Foto: їzhakultura
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Západ slunce, pohled z majáku na limanu Šahany. Foto: Polina Zabižko, expedice Ukraїner
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Jižní nebo  
Chánská Ukrajina
Je mýtus, že jih Ukrajiny patřil vždy Ruskému 
impériu a nejvýznamnější přístavy jako Oděsa nebo 
Cherson zde vznikly za vlády Kateřiny II. Toto území 
bylo obývané již v antických dobách a nehledě na to, 
že většina z těchto osídlení v antice i zanikla, život 
a obchod se odtud na dlouhá staletí nevytratil.

Ukrajinu si nelze představit bez kozáků. Je to 
jeden z jejích symbolů a základních stavebních 
kamenů, na kterých stojí dějiny této země. Ale 
mnohý Středoevropan se jistě pozastaví nad 
kozáckým vzhledem. Jejich úbory i zbraně totiž až 
příliš připomínají turecké. I kozácké dýmky a tabák 
mají kořeny v Osmanské říši – impériu, kterému 
toto území patřilo mnohem déle, než patřilo impériu 
ruskému.

Ukrajinští kozáci však toto území považovali za své 
a dávali to jasně najevo. V 17. století jejich vojenské 
výpady proti osmanským galérám v Černém moři 
impérium značně znervózňovaly a představovaly 
pro Turky nemalou výzvu. Byly důvodem k hledání 
vzájemného porozumění s vůdci kozáků, které 
přineslo i vznik administrativního celku, který je 
znám pod jménem Chánská Ukrajina. Jednalo se 
o formálně osmanské území, na kterém žili a které 
spravovali křesťané. Chánská Ukrajina zažila 
největší ekonomický rozkvět v polovině 18. století, 
kdy zde osmanští kupci nakupovali obilí pro Istanbul 
a pruští husaři koně pro své pluky. Byla to jedna 
z forem kozáckého státu. Podobná, jaké známe ze 
Slobodské, Podněperské Ukrajiny nebo ze Záporoží.



18

Besarábie

Besarábie je historický název pro region jihozá-
padní Ukrajiny. Prosluněný stepní kraj s úrod-
nou  půdou.  Plný  vinic,  jezer  i  rýžových  polí, 
která  lákají  vzácné  ptactvo,  ryby,  a  dokonce 
i želvy. Je domovem nejpočetnější populace bí-
lých a růžových pelikánů na světě. Právě odtud 
létají přezimovat do Afriky k Viktoriinu jezeru. 
Zde si přijdou na své milovníci jachtingu, gur-
máni i zájemci o historii.
Besarábie  se  pyšní  mohutnou  pevností  Ak-

kerman  a  nádherným  jezerem  Jalpuh.  Právě 
tady,  v  deltě  Dunaje,  se  nacházejí  městečko 
Vylkovo,  zvané  také  ukrajinské Benátky nebo 
Poslední město na Dunaji.
Ve  Vylkovu  jsou  kanály  místo  ulic  a  jeho 

obyvatelé se tu odpradávna přepravovali čluny 
nebo  po  dřevěných  chodnících,  které  v  tomto 
malém městečku  měří  celkem  72 km.  Protože 

Vylkovo  leží  uprostřed  bažin  dunajské  delty, 
není  zde možný  běžný  typ  zemědělství,  takže 
obyvatelé  Vylkova  se  živí  především  rybolo-
vem. Kromě rybolovu se na zdejších ostrovech 
pěstuje také vinná réva a jahody.

Tavrija

Tavrija je nejjižnější region Ukrajiny obklopen 
Černým mořem. Kraj, kde se rozvíjí  lodní do-
prava, turismus a jachting. Nespočet přehrad a 
rákosových ploch v pevninské části Tavrije  se 
každoročně  na  několik  měsíců  stává  hnízdiš-
těm stěhovavého ptactva. V Karkinitské zátoce 
leží největší neobydlený černomořský ostrov – 
Džarylhač. V 50. letech tu kvůli chovu dobytka 
málem vznikla poušť. Ostrov se stal domovem 
divoké zvěře a stěhovavého ptactva.  Je bohatý 
na jezera s léčivým bahnem, kterých je tu okolo 
200.

Pohled na Akkermanskou pevnost ve městě Bilhorod-Dnistrovskyj. 
Foto: Pavlo Paško, expedice Ukraїner
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V jihovýchodním koutě dněperské delty svítí 
nejvyšší ukrajinský maják – Adžyholský. Právě 
v Tavriji se nachází druhý největší pískový ma-
siv střední a východní Evropy – přírodní park 
Oleškivské  písky. Najdete  zde Kinburskou  pí-
sečnou kosu, oddělující Dněperskou zátoku od 
Černého moře.

Adžyholský maják

Uprostřed  dněperské  delty  se  nachází  nejvyšší 
ukrajinský  maják  –  Adžyholský.  Postaven  byl 
roku  1911  podle  projektu  inženýra  Šuchova. 
Konstrukce  se  skládá  z  ocelových  tyčí,  které 
pevně drží tisíce nýtů. To umožnilo zmenšit cel-
kovou váhu stavby a učinilo ji odolnou vůči bou-
řím  jakékoli  síly. Věž prokázala  svou odolnost 
dokonce  i  během  válek.  Maják  funguje  dopo-
sud. Nabízejí se odtud výhledy na Kinburnskou 
kosu, Stanislavské útesy a vesnici Rybalče.

Kinburnská kosa. Foto: Pavlo Paško, expedice Ukraїner

Stanislav-Adžyholský maják.
Foto: Pavlo Paško, expedice Ukraїner
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Slaná jezera u vesnice Herojske u Kinburnské kosy. Foto: Pavlo Paško, expedice Ukraїner
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Oleškivské písky

Oleškivské  písky  –  národní  přírodní  park 
v Tavriji. Druhý největší pískový masiv střed-
ní  a  východní  Evropy.  V  průběhu  tisíciletí 
zde  kácení  lesů  a  pastevectví  ničilo  vegetaci. 
To mělo  za  následek  rozšíření  písečných  dun, 
které  se  podařilo  zastavit  výsadbou  borovic. 
Díky  tomu  jsou Oleškivské  písky  považovány 
za polopoušť. Jedna část území je otevřena pro 
návštěvníky, druhá část je vojenským výcviko-
vým prostorem.

Cherson – město námořníků

Historické  centrum Chersonu  tvoří  především 
dvoupatrové domy, což návštěvníkovi dává po-
cit  domáckosti  a klidu. S  tímto městem  je ne-
rozlučně  spjato  jméno  ruské  carevny Kateřiny 
II. a knížete Poťomkina, který zde zemřel a byl 
pohřben. Proto zde můžete spatřit křeslo carev-

ny  i hrob  její velké  lásky knížete Tauridského 
(i když s jeho ostatky si bolševici pohráli).
Tady  vznikala  Černomořská  flotila.  Mimo-

chodem,  chersonští  námořníci  používali  ital-
skou  terminologii,  ne holandskou či  německou 
jako  jejich  ruští  kolegové.  Dnes  je  Ukrajina 
na  čtvrtém místě  ve  světě  v  počtu  námořníků 
a v Chersonu je na  toto povolání připravuje už 
185 let Chersonská státní námořní akademie.

Oděsa – Jižní Palmýra i malá Paříž

Oděsa je pulzující město s půvabnou architektu-
rou a jedinečnou atmosférou. Užijete si tu moře 
i  skvělou  středomořskou  kuchyni.  Jako  jeden 
z největších ukrajinských i černomořských pří-
stavů byla a dodnes zůstává důležitou obchodní 
křižovatkou mezi  severní  Evropou  a  Blízkým 
východem. Nehledě na  to,  že národnostní  slo-
žení  tohoto města  se  během  20.  století  hodně 
změnilo, Oděsa si uchovala osobitý životní styl, 

Oleškivské písky. Foto: Vjačeslav Rajevskyj
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městský folklór a specifický oděský jazyk, což 
je  směs  ruštiny,  ukrajinštiny  a  jidiš.  Oděsané 
jsou  známí  svým  vytříbeným  humorem  a  ob-
chodním talentem.
První písemná zmínka o Oděse je v kronice 

polského středověkého  letopisce Jana Długos-
ze a je datována rokem 1415. V té době se toto 
město  nazývalo Kačibej  a  již  tehdy  se  o  něm 
psalo  jako  o  královském  přístavu.  Později, 
po dobytí města Osmany, se mu říkalo Chadži-
bej. Osmané zde vybudovali pevnost Jedi-Dun-
ja,  na  kterou  nejednou  útočili  kozáci  i  vojska 
Ruského impéria. Dobýt pevnost se jim poda-
řilo teprve v roce 1789. V květnu 1794 vydala 
carevna Kateřina II. reskript, kterým nařizuje 
vybudovat  v městě  Chadžibej  vojenský  a  ob-
chodní přístav.
Věděli  jste,  že  pod  Oděsou  je  2500 km  ka-

takomb?  Jen  pod  známou  čtvrtí  Moldavanka 
(oděský Žižkov, kde žil legendární zloděj Miška 
Japončík) měří 86 km. Katakomby vznikaly při 

těžbě stavebního materiálu a sloužily k různým 
účelům:  Jako  skladiště  kontrabandu,  útočiště 
pro  zloděje,  jejich  skladovací  prostory  i  jako 
místo pro vyjednávání a účtování,  jako skrýše 
pro partyzány i diverzní skupiny NKVD. V do-
bách SSSR se z nich  staly protiatomové kryty 

Divadlo opery a baletu v Oděse. Foto: bergamont/Depositphotos/ukraine.ua/imagebank

Oděsa: Foto: Ukrajinský žurnál
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–  bylo  jich  365,  z  nichž  největší měl  kapacitu 
5000 lidí a nejmenší 40.
Chcete-li  se nadýchat  skutečné vůně Oděsy, 

měli  byste  navštívit  její  největší  trh  Pryvoz. 
Tam si můžete koupit čerstvé ryby, ovoce i zele-
ninu, ale také se přiučit umění vyjednávat.

Usativský kozácký hřbitov

Na předměstí Oděsy  je  jeden z nejlépe docho-
vaných kozáckých hřbitovů na Ukrajině. Jedná 

se  o  Usativský  hřbitov.  Založen  byl  koncem 
18.  století,  kdy  sem přesídlili  záporožští kozá-
ci  a  vybudovali  zde  stanici Usativ. Hřbitov  se 
nachází  na  mohylovém  pohřebišti  (Usativská 
kultura – 2500–2000 př. n. l.). Náhrobní kame-
ny představují typické kozácké kamenné kříže. 
Najdete tam 32 typů náhrobků. Podle nich bylo 
možné  rozpoznat  věk  či  sociální  stav  pohřbe-
ných.

Usativský kozácký hřbitov. Foto: Ukrajinský žurnál
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Vinnycja – město, 
které překvapí
Historie města sahá až k roku 1363, k první písemné 
zmínce o stavbě zdejšího hradu rodem litevských knížat 
Koriatovyčů. Během následujících století plnila Vinnycja 
různé role. Byla centrem pohraničního regionu, opevněným 
městem na východním okraji Velkoknížectví litevského 
a později Polského království.  Křižovatkou mezinárodních 
obchodních tras i různých kulturních vlivů.

Řeka Pivdennyj Buh, Vinnycja. Foto: Visit Vinnytsia
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V okolí se dodnes nachází vesnice založená čes-
kými  přesídlenci  koncem  19.  století. Vinnycja 
je  prodchnuta  nevšední  historickou  a  umělec-
kou  atmosférou.  Cestovatel,  který  sem  zavítá, 
se může těšit na:
–  secesní  a  neobarokní  architekturu,  včetně 
mistrovských děl architekta Hryhorije Arty-
nova,

–  více než desítku muzeí s jedinečnými a neo-
pakovatelnými  sbírkami:  muzeum  tramvají, 
muzeum letectví, muzeum dopravních mode-
lů, kavárna-muzeum starožitných hodin…,

–  sídla světoznámého chirurga Mykoly Piroho-
va nebo vynikajícího modernistického spiso-
vatele Mychajla Kocjubynského,

–  tajemné  ruiny  jednoho  z  nejvýchodnějších 
hitlerovských  bunkrů  Führerhauptquartier 
Werwolf,

–  pěší,  cyklistické  i  vodní  trasy  s  výkladem 
místních průvodců,

–  tradiční  podolskou  kuchyni,  ozvláštněnou 
novátorskými recepturami,

–  malebnou přírodu v okolí nejdelší ukrajinské 
řeky (která protéká pouze územím Ukrajiny),

–  působivou show u největší evropské plovoucí 
světelné a hudební fontány.
Kromě  toho  městem  jezdí  spousta  barev-

ných tramvají, složených z vozů různých epoch. 
Za nejsilnější „platidlo“ místní od pradávna po-

Věž Artynova. Foto: Visit Vinnytsia

Pouliční plastiky. Foto: Visit Vinnytsia
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važovali  zdejší  legendární Vinnyckou  slaninu. 
Historickým  podzemím  tu  bloudí  pivovarský 
mnich  a  probleskuje  odtud  ukryté  sarmatské 
zlato. Nejjižnější nález kostry mamuta byl po-
jmenován  podle  místa  svého  nálezu  „Vinnie“. 
V  nevšední  kavárně-muzeu  „Pan  Zavarkin 
a  syn“ počítají  hodiny  čas pozpátku. Překvapí 
vás  také  největší  sbírka  ukrajinských  známek 
na  světě  v  hodnotě  několika  milionů  dolarů. 
Pozoruhodná  je  rovněž  výstava  miniaturních 
modelů v muzeu dopravních modelů.
Ve městě lze také dosud nalézt budovu býva-

lého  reálného učiliště,  jehož prvním  ředitelem 
byl  v  letech  1890–1898  Jaroslav  Němec,  syn 
české spisovatelky Boženy Němcové. Kultivo-
vaný  a  aktivní  Němec  se  značnou  měrou  za-
sloužil o rozvoj zdejší vzdělanosti.
Můžete zde ochutnat originální jídla podolské 

kuchyně:  brambory  po  hulánsky,  ziňkivskou 
klobásu  uzenou  na  višňovém  dřevě,  speciální 
předkrm  –  obloženou  topinku  „jeruzalémka“, 
šťavnaté koláče manzari. A na památku se do-

slova  nabízejí  místní  gastronomické  klenoty: 
zefir  (cukrovinka ze šlehaného bílku), marme-
láda, voňavá hořčice a silný křen. 
Útulné,  kompaktní  a  oduševnělé  město 

na  křižovatce  komunikací.  Šestkrát  za  sebou 
oceněno  jako  nejpříjemnější  město  na  Ukraji-
ně. Je bohaté na historické památky a architek-
tonické  skvosty,  luxusní  panská  sídla  a  zelené 
parky. Město nápadů má pro vás spoustu zají-
mavostí a tajemství.

Řeka Pivdennyj Buh, Vinnycja. Foto: Visit Vinnytsia
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Noční hlídka
Dnes je Ukrajina spojována 
s představou války, i když 
oblast zasažená válečnými 
událostmi tvoří jen malou 
část této země. Území dnešní 
Ukrajiny však v minulosti 
pravidelně a dlouhodobě 
sužovaly ozbrojené konflikty. 
V menších i větších válkách 
toto teritorium bylo bitevním 
polem i obrannou linií. Proto 
se zde zachovaly památky 
vztahující se k vojenské historii. 
My vám nabídneme tři z nich.

Tarakanivská pevnost. Foto: Pavlo Paško, expedice Ukraїner
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Kyjevský obranný pás

Příznivcům  aktivního  odpočinku  a  vojenské 
historie  doporučujeme  naplánovat  si  výlety 
po  obranných  opevněních  tzv. DOTech  (z  rus-
kého termínu Долговре́менная огнева́я то́чка 
–  Dlouhodobé  opevněné  prostory),  které  se 
nacházejí  v  lesích  západně  od  hlavního  měs-
ta Ukrajiny,  na pravém břehu  řeky  Irpiň. Byly 
postaveny před druhou  světovou válkou a  tvo-
řily základ pro tzv. Kyjevský obranný pás, kte-
rý se skládal ze tří obranných linií. DOTy byly 
součástí druhé obranné linie. Tento obranný pás 
chránil Kyjev od července do září 1941. Kolem 
Kyjeva  bylo  postaveno  přibližně  250  DOTů. 
Byly to objekty různé velikosti, určení, výzbroje 
a konstrukce. Od jednotlivých bunkrů po mini-
-pevnosti. Některé z nich se dochovaly v celkem 
dobrém stavu dodnes. Část z nich je památkově 
chráněna.

Tarakanivská pevnost

Na  Volyni  u  městečka  Dubne  můžete  obdivo-
vat  Dubenskou  nebo  Tarakanivskou  pevnost 
z 19.  století,  která  zde byla vybudována po  tzv. 
třetím dělení Polska pro obranu západních hranic 
Ruského impéria a železniční trasy Lvov–Kyjev. 
Kromě kamene a cihel byl při stavbě tohoto opev-
nění využit na tu dobu nový materiál – beton.
Pevnost má kosočtvercový tvar. Je obklopena 

hlubokým příkopem. V centrální části pevnos-

ti byly postaveny dvoupodlažní kasárny, ke kte-
rým vedou čtyři podzemní chodby. V kasárnách 
se  nacházely  obytné,  skladové  a  hospodářské 
prostory pro dělostřeleckou rotu a sídlil zde ve-
litel pevnosti. V pevnosti se mohlo nacházet 800 
osob.

Orlovská neboli Devátá pevnost

U  vesnice  Ďačivka  v  Charkovské  oblasti  se 
nachází  tzv.  Devátá  pevnost.  Vystavěna  byla 
v  roce  1731  a  v  roce  1738  byla  přejmenována 
na Orlovskou. Byla  to  součást  tzv. Ukrajinské 
linie,  což  byl  systém  hliněných  opevnění  vy-
stavěný  mezi  lety  1731  až  1770  na  tehdejších 
jihozápadních hranicích Ruského impéria, kte-
rý měl sloužit k obraně proti nájezdům Krym-
ských a Nohajských Tatarů. Celkem měřila při-
bližně 285 km a skládala se z 16 pevností a 49 
redut spojených mezi sebou vysokými hliněný-
mi valy a hlubokými příkopy. 

Jeden z DOTů Kyjevského obranného pásu. Foto: Vjačeslav Rajevskyj
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Východní Ukrajina 
neboli Divoké pole

Kozácké představení na ostrově Chortycja. Foto: Alina Kondratenko, expedice Ukraїner
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Cestu na východní Ukrajinu začneme v Záporo-
ží, v kolébce ukrajinských kozáků, středověkých 
bojovníků, kteří zde vytvořili na tu dobu velice 
demokratický útvar připomínající stát. Jeho je-
dinou slabinou, i když ne z pohledu válečníků, 
bylo to, že v něm nebyly nijak zastoupeny ženy. 
Vstup  ženy  na  teritorium  Záporožské  Siče  se 
tvrdě trestal. Kdo byli kozáci? To záleží na tom, 
o jaké době mluvíme a z jakého pohledu se na ně 
díváme. V polovině 17. století, po velkém kozác-
kém povstání,  kdy kozáci nejen ovládli  velkou 
část  dnešního území Ukrajiny,  ale  založili  zde 
i stát, známý ukrajinský historik Serhij Plochij 
popisuje tento fenomén těmito slovy: „Kozáctví, 
které se zrodilo na zadním dvorku společnosti, 
v opozici k vládě knížat,  teď začalo přemýšlet 
o  vlastním  státu.  Jeho  hranice  byly  načrtnuty 
v bojích.“
Dějiny ukrajinských kozáků jsou pevně spja-

té  se  stepí  a Záporožskou Sičí  –  tak  se  říkalo 
kozáckým pevnostem, které vznikaly mezi 16. 
a  18.  stoletím  za  tzv.  porohami  neboli  pražci 
na  řece  Dněpr  (od  toho  Záporožská)  na  ost-
rovech  jako  Chortycja,  Tomakivka,  Bazavluk 
nebo  u  říčních  ramen.  Známe  přibližně  sedm 
takových obranných pevností. Po dobytí nebo 
zničení jedné vznikala další. V těchto adminis-

trativních a vojenských centrech se soustřeďo-
valy nejen kozácké posádky, ale rovněž soudy, 
obchod,  řemeslo  i  školy.  Sociálně  různorodá 
společnost  si  na  kozáckých  radách  volila  své 
představitele. Říkalo se jim Černé rady. Mohli 
se jich účastnit všichni kozáci. Hlasovací právo 
měli  chudí  i  bohatí. Díky  tomu  se  Siči  říkalo 
také kozácká republika. Ale tento stav netrval 
věčně. Po velkém kozáckém povstání a vzniku 
státního útvaru, kterému se říká Heťmanščyna, 
vzala  tato  raná  kozácká  vojenská  demokracie 
za své.

Chortycja – jeden ze sedmi divů Ukrajiny

Traduje  se,  že  první  Sič  vznikla  na  ostrově 
Chortycja, ale není to tak úplně pravda. To, co se 
považuje za první kozáckou Sič, bylo opevnění 
s  posádkou,  které  však  patřilo  ukrajinsko-lite-
vskému magnátovi  z Volyně Dmytrovi Vyšne-
veckému a vzniklo na blízkém malém ostrůvku 
Malá Chortycja. V každém případě ostrov Chor-
tycja  byl  součástí  Záporožské  Siči  a  dnes  zde 
můžete obdivovat  expozici Muzea záporožské-
ho kozáctva – model vojensko-administrativní-
ho centra kozáků a představit si,  jak  to na Siči 
mohlo ve středověku vypadat.

Heničeské jezero na severu Arabatské kosy. Foto: Pavlo Paško, expedice Ukraїner
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Chortycja  je  největší  ostrov  na  Dněpru.  Je 
12 km dlouhý a 2,5 km široký. V devíti osadách 
zde dnes žije kolem dvou tisíc lidí.
Ostrov  je  součástí  chráněné  oblasti  a  nehle-

dě  na  to,  že  se  nachází  u  jednoho  z  největších 
průmyslových center Ukrajiny, města Záporoží, 
naleznete zde opravdovou oázu. V chortyckých 
rákosištích v jižní části ostrova žije mnoho dru-
hů velmi vzácných zvířat a ptáků.

Poazoví

Na  březích  Azovského  moře  můžete  navštívit 
jak  průmyslová,  tak  i  turistická  centra.  Nejdel-
ší  pláž  v  Evropě  s  léčivým  bahnem  a minerál-
ními  prameny  najdete  na  písčité  kose,  které  se 
říká Arabatská. V Poazoví lze rovněž obdivovat 
stepní chráněnou přírodní oblast Askanija-Nova. 
Region má  rozvinutou  přístavní  infrastrukturu, 
kterou zdobí dodnes fungující historické majáky.

Růžové jezero

Na severu Arabatské kosy v Heničeském okrese 
Chersonské oblasti se nachází Heničeské jezero. 
Je to solné jezero plné minerálů. Od pradávna se 
zde těžila sůl. V létě, když je voda koncentrova-

nější, zbarví se jezero do růžova. Během sluneč-
ních dnů probleskují na  jeho březích krystalky 
růžové soli. Růžové jezero musíte vidět.

Askanija Nova

Askanija Nova je opravdový zázrak. Je to nejstar-
ší stepní rezervace na světě a největší v Evropě. 
V roce 1898 se Friedrich Faltz-Fein rozhodl pro-
zkoumat, jak se bude chovat příroda bez zásahu 
člověka  a  na  600  hektarech  vytvořil  chráněnou 
oblast. Dnes se rezervace rozkládá na 33 000 hek-
tarech, ze kterých třetinu tvoří volná step. Pokud 
si začnete plánovat výlet do Askanije, vězte, že to 
nemůže být jednodenní záležitost.
Na území Askanije-Nové roste 500 druhů rost-

lin  a  žije  více  než  3000  druhů  zvířat. Od  roku 
1899 zde žije nejpočetnější populace koní Převal-
ského na světě. Snem Friedricha Faltz-Feina bylo 
vrátit divokého koně do ukrajinské stepi.
Rozmanitost  ptáků,  hnízdících  v  rezervaci 

nebo  sezonně  migrujících,  je  opravdu  působi-
vá. Žijí  zde  bílé  a  černé  labutě,  plameňáci,  je-
řábi, koroptve, stepní orel. Ve výbězích můžete 
spatřit  africké  pštrosy,  emu,  nosorožce,  dropy, 
bažanty, pávy, papoušky atd. Žijí tu v téměř při-
rozených podmínkách.

Koně Převalského. Askanija-Nova. Foto: Ganna Gayova/ukraine.ua/imagebank
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Blankytná jezera u města Slovjansk. Nachází se v borovém lese u řeky Siverskyj Donec. 
Bývalý povrchový lom určený pro těžbu přírodního písku. Foto: Pavlo Paško, expedice Ukraїner
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Je to kraj stepí a průmyslových center. Najdete 
zde ale  také paláce s parky jako Šarivka nebo 
Staromerčanský  palác.  Nebo  několik  kilome-
trů  dlouhý  komplex  křídových  skal,  který  se 
nachází v chráněné oblasti Dvoričanského ná-
rodního parku. V Charkovské oblasti se rovněž 
nachází UTR-2 – největší nízkofrekvenční  ra-
dioteleskop, který provozuje Ústav radioastro-
nomie  Ukrajinské  akademie  věd.  Nachází  se 
v radioastronomické observatoři a  jako jediný 
na  světě  je  schopen  zaznamenat  blesky  nebo 
jiné přírodní fenomény na Saturnu.

Slobožanščyna  je  jedním  z  největších  regi-
onů,  do  kterého  spadá  Charkov  i  části  dneš-
ního Donbasu  a Sumské  oblasti.  Je  to  region, 
ze  kterého  začala  sovětská  okupace.  Proto  se 
můžete setkat s informací, že Charkov byl prv-
ním hlavním městem Ukrajiny. Nevěřte tomu, 
historie Ukrajiny nezačala sovětskou okupací.

Charkov

Charkov – srdce východní Ukrajiny – láká svou 
majestátností,  pohostinností  a  otevřeností. 

Slobožanščyna
Slobožanščyna, zvaná také Slobidská Ukrajina, je historický region 
na východě Ukrajiny v povodí řeky Siverskyj Donec.

UTR-2 – největší nízkofrekvenční radioteleskop se nachází 
nedaleko městečka Čuhujiv. Foto: Pavlo Paško, expedice Ukraїner
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Město bylo založeno v roce 1654. Dnes se jed-
ná o město, které je jedním z největších vědec-
kých,  průmyslových  a  kulturně-vzdělávacích 
center na Ukrajině. Charkov je město pohodlné 
a vzdušné. Jeho centrální náměstí Plošča Svo-
body je šesté největší náměstí v Evropě a jede-
nácté na světě.
Pokud  máte  rádi  konstruktivismus,  měli 

byste Charkov určitě navštívit. Právě zde mů-
žete  obdivovat  první  třináctipatrový  sovětský 
mrakodrap Detžprom  uznávaný  ve  světě  jako 
symbol  konstruktivismu.  Charkov  je  město 
ukrajinského avantgardního umění. Literatura 
20. a 30. let 20. století, která tak výrazně ovliv-
nila celou ukrajinskou literaturu, je spjatá prá-
vě s Charkovem.
Charkov je spjat i s jednou z nejtragičtějších 

stránek ukrajinské historie. Na adrese ul. Kul-
tury 9 najdete Dům Slovo, který vyprojektoval 
architekt Mychajlo Daškevyč – v letech 1893–
1903 hlavní městský architekt. Dům Slovo byl 

vystavěn ve 20. letech minulého století a odrá-
ží  dobu  mezi  modernou  a  konstruktivismem. 
Pohodlný  dům  s  vysokými  stropy,  velkými 
okny,  krásnými  dveřmi,  květinovými  záhony 
a  kaštany  kolem.  Se  hřištěm  i  protileteckým 
krytem.  Patřil  Družstvu  spisovatelů.  Bylo 
v něm 68 bytů, v nichž žili ukrajinští spisova-
telé. Během represí ve 30. letech byli obyvate-
lé  45  bytů  zatčeni  a  zastřeleni.  Jen  některým 
z nich se podařilo přežít. Například slavnému 
básníkovi  Volodymyrovi  Sosjurovi,  kterému 
život  zachránila  hospitalizace  na  psychiatrii. 
Domu se začalo přezdívat Krematorium a celé 
generaci Rozstřílené obrození.

První třináctipatrový sovětský mrakodrap Deržprom na náměstí Svobody, Charkov. 
Foto: Pavlo Paško, expedice Ukraїner
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Siverščyna
Nejsevernější oblast Ukrajiny zahraniční turisté 
často nenavštěvují. Ale je to škoda. Tento 
region se totiž od zbytku Ukrajiny výrazně liší. 
Není to jen svéráznou a pro zbytek Ukrajiny 
neobvyklou přírodou. Nalezneme zde hodně 
starých památek z 11.–12. století, z kozáckých 
dob, ale i z éry klasicismu.

Řeka Desna u města Novhorod-Siverskyj. Foto: Roman Matkov, expedice Ukraїner
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Desna

Tepna  Siverščyny  a  jedna  z  nejčistších  řek 
na Ukrajině. Ráj pro  rybáře a skvělé podmín-
ky  pro  vodní  turistiku.  Jedním  z  nejoblíbe-
nějších zážitků na Desně je ruční lovení raků. 
Na  různých místech  je možné  využít  přívozy 
k přepravě na druhou stranu řeky. Tady převe-
zou  i  jednoho člověka – nečekají  až  se přívoz 
naplní.
„Žili jsme v jisté harmonii s přírodou. V zimě 

jsme mrzli, v létě se pražili na slunci, na podzim 
se brodili  bahnem a každé  jaro přišly  záplavy. 
Kdo  toto nezažil, neví, co  je  to  radost a plnost 
života. Jaro k nám připlouvalo s Desnou,“ napsal 
režisér a spisovatel Oleksandr Dovženko.

Palác Tarnovských 

Největší  dochovaná  památka  klasicismu 
na Ukrajině  se nachází ve vesnici Kačanivka. 
Palác  Tarnovských  byl  postaven  v  70.  letech 
17. století a je spojen s těmi nejvýznamnějšími 
jmény  ukrajinské  kultury.  Pobývali  zde Taras 
Ševčenko, Mykola Hohoľ (známý jako Nikolaj 
Gogol), Marko Vovčok, Mychajlo Hlinka nebo 
Mychajlo Vrubeľ. Poslední majitelkou panství 
byla  v  letech  1914–1918  nejstarší  dcera  „cuk-
rového  krále“  Pavla  Charytonenka  –  Olena 
s manželem Mychajlem Olivem. Palác má dvě 
patra:  první  patro  je  cihlové,  druhé  dřevěné 
a zdobené cihlami. Kolem paláce je park s kas-
kádou, dvanácti rybníky, sochy, můstky a „ro-
mantické  zříceniny“. V druhem patře  se  dnes 
nachází i hotel. Ideální místo pro pěší turistiku, 
cykloturistiku nebo rybaření.

Bachmač

Bachmač  je  důležitý  železniční  uzel  pro  se-
verní  část  Ukrajiny.  Ale  pro  Čechy  tkví  jeho 
význam  v  něčem  jiném.  Během  první  světo-
vé  války  zde  došlo  k  tzv.  bitvě  u  Bachmače, 
československé  legie  bojovaly  proti  německé 
přesile.  Ke  krvavým  bojům  došlo  i  u  20 km 
vzdálené vesnice Velyka Doč, kde se  legioná-
ři snažili zabránit jednotkám německé armády 
přejít Desnu. Ve vesnici Velyka Doč se nachází 
pomník padlým legionářům.

Černihiv – město starověkých chrámů 
a kozáckého baroka

Je  to  jedno  z  nejstarších  měst  na  Ukrajině 
s  tradicí  více  než  1300  let.  Turisté  sem  často 
přijíždějí  za památkami  z dob Kyjevské Rusi, 
protože třetina pamětihodnosti Černihova patří 
k architektuře období z dob před mongolským 
vpádem. A těch se na Ukrajině dochovalo ve-
lice málo.
Seznamování s městem je dobré začít na pra-

vém břehu  řeky Desny, v místech, na kterých 
v  dávných  dobách  stávala  velká  pevnost  ob-
klopená hlubokým příkopem, vysokým hlině-
ným valem s dřevěnými zdmi a věžemi. Dnes 
se tomuto místu říká Dytynec. Ačkoli samotná 
pevnost zde již dávno nestojí, zachovaly se zde 
některé  památky  dávné  architektury  a  archi-
tektury dob kozáků. Patří mezi ně kupříkladu 
Katedrála Proměnění Páně (1036) a Katedrála 
sv. Borise a Gleba (1123). Nejpůsobivější a nej-
více  zdobenou  budovou  z  kozáckých  dob  je 
Černihovské kolegium – jedná se o jednu z nej-
starších středních škol na Ukrajině, založenou 
v roce 1700. Na jižní straně někdejší středověké 
opevněné  části města  dnes  najdete  12  děl  in-
stalovaných na místě bývalého dělostřeleckého 
dvora.

Foto: Vjačeslav Rajevskyj
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Černihiv je ideální pro turisty, kteří se zají-
mají  o  křesťanské  památky.  Toto město mělo 
neuvěřitelné  štěstí.  Je  to  jedno  z  mála  měst, 
která se nestala obětí protináboženského tero-
ru. Žádný ze starověkých chrámů tu komunis-
tický  režim  nezničil. V Černihově  se  nachází 
jeskynní  klášter  Trojický.  Jeho  nejstarší  částí 
jsou  Antonínovy  jeskyně  a  kostel  sv.  Eliáše 
z přelomu 11. a 12. století. Antonínovy  jesky-
ně sestávají z podzemních místností a chodeb 
o  celkové  délce  350 m  a  nacházejí  se  ve  dvou 
úrovních.  Na  zdech  se  zde  zachovaly  pozd-
ně  středověké  graffity.  Katedrála  Nejsvětější 
Trojice na území kláštera z  roku 1695  je mis-
trovským dílem zvláštního ukrajinského stylu 
v architektuře, kterému se říká kozácké baroko.

Baturyn

Legendární sídlo kozáckých hejtmanů na území 
tzv.  levobřežní  Ukrajiny.  Nachází  se  zde  ma-
jestátní  palác  posledního  hejtmana  levobřež-

ní  Ukrajiny  Kyryla  Rozumovského,  navržený 
dvorním petrohradským architektem Charlesem 
Cameronem a  vystavěný mezi  lety  1799–1803. 
Je  jednou z nejvýznamnějších klasicistních pa-
mátek  nejen  města,  ale  i  celé  země.  Jedná  se 
o  jediný  dochovaný  palác  ukrajinských  hejt-
manů, který po vyhoření všech interiérů prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí podle původních plánů. 
Jeho palácová sbírka obsahuje více než patnáct 
tisíc exponátů z kozácké éry.
Jedinou původní dochovanou budovou z dob 

baturynských  hejtmanů  je  dům  generálního 
soudce Vasyľa Kočubeje. Za jeho zdmi rozkve-
tl  jeden  z  nejromantičtějších  příběhů  počátku 
18. století, který obletěl svět a inspiroval básníky 
i malíře. Jde o milostný příběh 64letého vdovce 
Ivana Mazepy a mladinké Motrji Kočubejové.
Za  vidění  zde  stojí  i  zrekonstruovaná  ko-

zácká  citadela,  která  nabízí  úchvatný  výhled 
na město a řeku Sejm.

Baturyn. Palác posledního hejtmana levobřežní Ukrajiny Kyryla Rozumovského. 
Foto: Vjačeslav Rajevskyj
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Baturyn. Zrekonstruovaná kozácká citadela. Foto: Vjačeslav Rajevskyj
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Černobyl –  
Ukrajinská Atlantida

Prypjať. Foto: Ukrajinský žurnál
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Zóna odcizení, kde lidé ztratili 
kontrolu nad svým výtvorem 
a stali se oběťmi sil, které sami 
uvedli do chodu.

„Havárii v černobylské jaderné 
elektrárně nezpůsobila 
chyba operátora v noci 
z 25. na 26. dubna 1986. A nebyl 
to důsledek ani mnoha chyb, 
ke kterým došlo při její stavbě. 
Černobylská katastrofa se prostě 
musela stát v zemi, jakou bylo 
SSSR. Byla totiž zhmotněním 
zásadní chyby, jež byla základem 
této země. Nehoda ukázala, 
jak prolhané bylo sovětské 
vedení a jak slabý to byl systém, 
jenž nedokázal zvládnout 
,mírumilovný atom‘. Neschopnost 
spravovat zemi, politika mlčení 
a nekompetentnost zničila základ 
SSSR, kterým byla slepá víra 
,sovětského člověka‘ v jeho stát.“

Volodymyr Vjatrovyč

Černobylskou jadernou elektrárnu v roce 1986 
hlídalo  91  agentů  tajných  služeb,  8  rezidentů 
a 112 důvěrníků. 
Existují stovky zpráv tajných služeb, ve kte-

rých jsou zdokumentované informace o problé-
mech při výstavbě i spuštění elektrárny.
V únor 1979 došlo k první havárii na prvním 

bloku.  V  dubnu  1981  došlo  k  prvnímu  úniku 
radioaktivního materiálu. Během následujících 
tří let je zaznamenáno 29 havarijních stavů. 
Z archivních dokumentů  je patrné,  že KGB 

zajímalo  především  to,  aby  se  o  skutečném 
stavu nikdo nepovolaný nedozvěděl a aby bylo 
zabráněno panickým zprávám. 
Některé informace pracovníků Prypjaťského 

oddělení KGB byly vedením KGB kvalifiková-
ny  jako dezinformace a  „dezinformátoři“ byli 
potrestáni. Patrně snížením platu.
V roce 1984 v rozšířené analýze černobylská 

KGB  informuje  o  tom,  že  první  a  druhý blok 
jaderné  elektrárny  nejsou  bezpečné  a  že  třetí 
a čtvrtý jsou konstrukčně bezpečnější, ale žád-
ný z nich nebyl prověřen v extrémních podmín-
kách. 
Dne  26.  dubna  1986  pracovníci ČAES  pro-

vedli  zkoušky  na  „nejbezpečnějším“  čtvrtém 
bloku. Zkouška skončila výbuchem.
Tajné  služby  po  výbuchu  informovaly  poli-

tické vedení o radiaci, mrtvých i zraněných. 
První  tajemník  CK  Komunistické  strany 

Ukrajinské SSR V. Ščerbyckyj u  těchto  infor-
mací zanechal poznámku: „Co to znamená?“ 
Dalším  úkolem  KGB  pak  byla  organizace 

informační blokády. Město Prypjať bylo izolo-
váno – lidé nemohli posílat telegramy ani volat. 
Ze zasaženého území bylo vysídleno kolem 

97 000 obyvatel. Týkalo se to 59 vesnic a města 
Prypjať. Kolchoz Lenina ale pracoval dál stejně 
jako nedaleká cihelna a  je více než pravděpo-
dobné,  že  jejich  produkce  byla  distribuována 
mimo černobylskou zónu. 
Personál  elektrárny  absolvoval  pravidelná 

cvičení civilní obrany – pro případ atomového 
útoku, který SSSR očekával ze strany Západu. 
Za  viníky  havárie  nakonec  byli  označeni 

pracovníci elektrárny, ne politické vedení, kte-
ré rozhodovalo bez znalosti problematiky.
V posledním desetiletí se Černobyl stal oblí-

benou  turistickou destinací. Dnes  je velká část 
uzavřené  zóny  přístupná  lidem  z  celého  světa. 

Černobyl –  
Ukrajinská Atlantida
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Nejoblíbenější  trasou je  jednodenní výlet auto-
busem, během něhož mají turisté možnost vidět 
zvenčí černobylskou jadernou elektrárnu, město 
Pripjať,  sovětskou  vojenskou  základnu  i  radar 
Duha.  Pro  náročnější  turisty  nabízí  agentury 
i vícedenní prohlídku s přenocováním v hotelu 
v  černobylské  zóně. Návštěvníci mají možnost 
popovídat si s obyvateli černobylské zóny, kte-
rým bylo dovoleno se do svých domovů vrátit, 
prohlédnout  si  zevnitř  černobylskou  jadernou 
elektrárnu s ovládacím panelem, projít slavnou 
„Zlatou chodbou“ a dokonce nahlédnout do čás-
ti,  kde  se  nacházel  ovládací  panel  nechvalně 
známého  čtvrtého  reaktoru.  K  dispozici  jsou 
rovněž trasy pro aktivní turistiku s kajaky nebo 
čtyřkolkami, které umožňují vidět nejvzdáleněj-
ší divoká zákoutí uzavřené oblasti. 
Vzhledem k  tomu,  že  tato  zóna podléhá  re-

žimové  ochraně,  doporučujeme  vám  objednat 
si návštěvu pouze u licencovaných turistických 
firem, které zde mají povolení k provádění pro-
hlídek.

Duha nebo také Ruský datel

Jeden z nejpůsobivějších symbolů studené vál-
ky. Obrovský radarový systém – vysoký 146 m 
a  dlouhý 800 m,  jenž měl  sloužit  pro  včasnou 
výstrahu, tj. k detekci možného vypuštění bali-

stických střel ze zemí NATO na Sovětský svaz 
prostřednictvím rádiových vln. Během vývoje 
dostal název Duha neboli Oblouk, ale když byl 
v roce 1979 spuštěn jeho signál vysílaný v krát-
kovlnných rozhlasových pásmech v impulsním 
režimu,  tj.  v  krátkých  intervalech,  při  obrov-
ském výkonu kolem 10 MW, způsoboval rušení 
v éteru. Znělo to jako klepání datla a mohli jej 
slyšet i radioamatéři. Proto se mu začalo říkat 
Ruský datel.
Po  technické  stránce  jde  o  velice  zajímavý 

objekt. Radary  totiž většinou mají pohyblivou 
anténu,  která  při  otáčení  vysílá  signál  v  urči-
tém směru pro detekci cílů. Ale Duha má fyzic-
ky nepohyblivé antény, které však vytváří síť, 
jež může řídit směr vysílání.
To,  že  se  tento  radarový  systém  nachází 

poblíž  Černobylské  atomové  elektrárny  není 
náhoda. Objekt  totiž  spotřeboval  přibližně  10 
MW, což se dá přirovnat spotřebě města s při-
bližně  pěti  tisíci  obyvateli.  Proto Duha  vyža-
dovala zvláštní linii elektrického vedení. A aby 
délka tohoto vedení byla co nejkratší, bylo roz-
hodnuto vybudovat radar poblíž elektrárny.
Radar  byl  provozován  do  konce  roku  1989 

a  dnes  si  jej  můžete  prohlédnout  při  cestě 
do Černobylu.

Prypjať. Foto: Ukrajinský žurnál
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Radarový systém Duha. Foto: Ukrajinský žurnál
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Halič – okno do Evropy 
nebo věčná provincie

Viadukt nad řekou Prut ve městě Vorochta. Viadukt je 200 m dlouhý 
a byl postaven koncem 19. století. Foto: Alina Kondratenko, expedice Ukraїner
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O Haliči víme jedno. Buď to byla východní provincie 
Rakouska-Uherska nebo západní provincie Ruského 
impéria. Takové etnické, kulturní, ale také civilizační 
pohraničí. Věčné jablko sváru mezi impérii. Ale to je jen 
část historie tohoto území.
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Mezi  léty  1084–1199  zde  bylo  Haličské  kní-
žectví, které později přerostlo v Knížectví Ha-
ličsko-volyňské,  mezi  léty  1349–1387  patřily 
tyto  země  Uhrám,  pak  Polskému  království, 
Rakouskému  císařství,  Rakousku-Uhersku, 
Západoukrajinské  lidové  republice,  Ukrajin-
ské  lidové  republice,  Polské  republice,  SSSR 
a  nakonec  Ukrajině.  Ten  výčet  není  úplný. 
V každém případě, v závislosti na měnících se 
podmínkách a  státních útvarech byla Halič  tu 
centrem  dění,  tu  zapomenutou  provincií,  ale 
po roce 1848 a tzv. jaru národu se právě Halič, 
které se začalo říkat Ukrajinský Piemont, stala 
centrem ukrajinské kultury, literatury a vědy. 
Halič je doslova posetá historickými památ-

kami.  Její  centrum  –  město  Lvov  je  jediným 
městem na Ukrajině, jehož celé staré město je 
zaneseno  do  seznamu objektů Světového  kul-
turního  dědictví  UNESCO.  Ale  Halič  nežije 
pouze minulostí. Ze starých průmyslových zón 
se dnes stávají moderní kreativní a podnikatel-
ská centra. 

Pokud budete ve Lvově, udělejte si určitě čas 
na  turistický okruh zvaný Zlatá podkova.  Jde 
o  trasu  přibližně  240 km  dlouhou,  která  vás 
provede  nejzajímavějšími  hrady  a  zámky Ha-
liče. Každá  turistická firma nabízí  trochu  jiné 
zastávky  a  zážitky,  ale  zámky v Olesku,  Pid-
hircích,  Zoločivě  a  na  Svirži  v  jejich  nabídce 
najdete určitě. 

Oleský zámek

První zmínka o Oleském zámku pochází z roku 
1327. Historie  zámku,  nebo  tehdy  ještě  hradu, 
jak to u středověkých obranných staveb bývá, je 
protkána množstvím bitev. U Oleského zámku, 
který  byl  postaven  na  pomezí  Království  Pol-
ského a Velkoknížectví litevského, tomu nebylo 
jinak. Ale v druhé polovině 16.  století,  v době 
polsko-litevské unie, kdy se hranice již společ-
ného státu rozšířily na jihovýchod, ztrácí Oles-
ko strategický význam a jeho zámek je posléze 
přestavěn na šlechtické sídlo. Na svém významu 

Oleský zámek. Foto: Pavlo Paško, expedice Ukraїner
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však neztrácí. V roce 1629 se zde narodil polský 
král Jan III. Sobieský, známý vítěz jedné z nej-
významnějších bitev 17. století – Bitvy u Vídně, 
jež  předznamenala  ukončení  turecké  expanze 
do  střední  Evropy  a  zahájila  období  strmého 
vzestupu  Habsburské  monarchie.  Říká  se,  že 
se zde narodil ještě jeden polský král – Michal 
Korybut Wiśniowiecki – a že dětství zde strávil 
budoucí hejtman Bohdan Chmelnický.
K narození příštího krále se váže jedna z le-

gend zámku v Olesku. Noc, kdy se Jan III. So-
bieský narodil, obléhali hrad Tataři a za okny 
řádila  strašná  bouře.  Poté,  co  porodní  bába 
položila novorozeně na černý mramorový stůl, 
zahřmělo tak silně, že stůl praskl. Od té doby 
bylo zřejmé, že novorozenec bude výjimečným 
člověkem.

Pidhorecký palác

Kdysi proslavené rodinné sídlo známého šlech-
tického  rodu  Koniecpolských,  jejichž  palác 

ve Varšavě dnes slouží jako rezidence polského 
prezidenta.  Pidhorecký  palác,  jenž  je  jedním 
z nejkrásnějších renesančních paláců na Ukra-
jině,  začal  v  roce 1635 budovat Stanislav Ko-
niecpolský  –  významný  šlechtic,  vojevůdce 
a státník Království polského a Velkoknížectví 
litevského.  Než  se  stal majetkem  rodu  Sobie-
ských,  spravovaly  jej  a  budovaly  tři  generace 
Koniecpolských. 

Pidhorecký palác. Foto: Bohdan Susol/ukraine.ua/imagebank
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Lvov – perla  
západní Ukrajiny  
a centrum periferie
Lvov má obrovskou gravitační sílu. Neznám jiné město,  
které by mě tak silně přitahovalo. 
   Jaroslav Hrycak, historik
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Lvov – perla  
západní Ukrajiny  
a centrum periferie
Lvov má obrovskou gravitační sílu. Neznám jiné město,  
které by mě tak silně přitahovalo. 
   Jaroslav Hrycak, historik

Lvov. Foto: bloodua/Depositphotos /ukraine.ua/imagebank



52

Pokud se vám líbí města, jako jsou Praha nebo 
Krakov,  pak  byste  určitě  neměli  vynechat 
i  Lvov.  Jeho  historické  centrum  je  zapsáno 
na  světovém  seznamu  UNESCO  a  tvoří  nej-
větší  památkovou  zónu  co  do  počtu  památek 
na území Ukrajiny. Je to jedno ze dvou ukrajin-
ských měst, které si zachovalo svůj specifický 
městský folklór.
Lvov byl  založen knížetem Danylem Halič-

ským mezi lety 1231 a 1235. Kolem roku 1272 
se  stal  hlavním městem Haličsko-Volyňského 
knížectví  a  v  roce 1356 obdržel magdeburské 
právo. Ve  středověku  byl Lvov  důležitým ob-

chodním  centrem  a  dodnes  odráží  bohatost 
kultur, které se zde setkávaly a prolínaly. Své 
nesmazatelné  stopy  zde  totiž  zanechali  nejen 
Poláci,  Rakušané  a  Ukrajinci,  ale  také  Židé 
nebo třeba Arméni. Mnoho z těchto národů po-
važovalo a dodnes považuje Lvov za své město.  

Lvov voní kávou

Tradice kávy tu sahá do 18. století. Byl to právě 
původem Haličan Jurij Franc Kuľčickyj (Georg 
Franz Kolschitzky), kdo seznámil Evropu a s ní 
i  Lvov  s  tímto  skvělým  nápojem.  Dodnes  je 

…je to střed Evropy a zároveň její periférie. Moderní 
město, které cizinci navštěvují především kvůli jeho slavné 
minulosti. Protože Lvov – to je Lemberg. Třeba však dodat, 
že všechno je to jen iluze. Kdo jede do Lvova, ocitne se 
ve velkém sovětském městě, nikoli v habsburské fata 
morgáně.

Karl Schloegel, německý historik, z článku Lvov –  
centrum evropské provincie (Lemberg – Hauptstadt  

der europaeischen Provinz), 1988

Lvov. Foto: Wladyslaw Musiienko
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možné  navštívit  nejstarší  lvovskou Vídeňskou 
kavárnu  (Prospekt  Svobody  12)  z  roku  1829, 
kde  si  návštěvníci  mohou  vychutnat  nejen 
kávu,  ale  i  skvělá  jídla  ukrajinské  a  židovské 
kuchyně. Za návštěvu stojí i Virmenka z roku 
1979,  která  je  vyhlášena  tou  nejlepší  kávou, 
která  je  připravována  východním  způsobem. 
Najdete ji v půvabné ulici Virmenská (19). Ale 
sympatických kaváren s osobitou atmosférou je 
ve Lvově mnoho, stačí si jen vybrat. Káva k to-
muto městu prostě patří.

Tři Lvovy vám v jednom představím

1270
Zpočátku  ruský  (vztahující  se  ke Kyjevské 
Rusi – pozn. red.), založen Lvem, kněžicem 
ruským.  Spíše  snad  započat  než  vystavěn, 
a proto, jak to bývá u všech výtvorů dob mi-
nulých, neforemný, neladný, hrubý, více vo-
jenské pevnosti než městu podobný. Nejprve 
Lvyhradem nazýván.

1340
Později  německý,  převzat  od Rusínů Kazi-
mírem  Velkým  po  kapitulaci,  jak  všichni 
tvrdí,  očištěn  polským  ohněm,  k  lepšímu 
změněn kamennými zdmi, právem saským, 
stráží německých rytířů, Lembergem zvaný.

1551
Třetí,  co  nastoupil  po  dvou  předchozích, 
polským  jest  a  do  dnešních  dnů  takovým 
zůstává.

Třeba se někdo divit bude tolika tvářím jed-
noho města, přec však i lidé, i jejich králov-
ství střídají se, mění a upadají. 

Józef Bartholomaeus Zimorowycz (1597–
1677), lvovský historik a rádce burmistra, 
z díla Leopolis triplex neboli prvních dějin 

Lvova od dob dávných do roku 1633
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Dům rybáře ve vesnici Staryj Solotvyn, uprostřed řeky Kodňanka. Léto. 
Foto: Pavlo Paško, expedice Ukraїner
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Dům rybáře ve vesnici Staryj Solotvyn, uprostřed řeky Kodňanka. Zima.  
Foto: Pavlo Paško, expedice Ukraїner



56

Region ve středozápadní části Ukrajiny mezi řekou Pivdennyj 
Buh (Jižní Bug) a levým přítokem Dnistru (Dněstru). Podolí 
oplývá malebnými přírodními a historickými památkami. 
Mezi ty nejznámější a turisticky nejoblíbenější patří Kamenec 
Podolský a město-poloostrov Zališčyky na levém břehu řeky 
Dněstr. Region je protkaný hustou železniční infrastrukturou 
a protíná jej úzkokolejná železniční trať Hajvoron–Rudnycja 
dlouhá 78 kilometrů.

Podolí

Tvrz v Kamenci Podolském. Foto: Lumitar/Depositphotos/ukraine.ua/imagebank
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Kamenec Podolský – skála,  
z níž vyrůstá dvanáct věží

Říká se, že když v roce 1621 uviděl sultán Os-
man opevnění Kamence, zeptal se:
„Kdo postavil tak mohutné město?“
„Sám Bůh,“ zněla odpověď.
„Ať jej tedy Bůh i dobude!“ řekl sultán a oto-

čil své vojsko.

Tvrz  v  Kamenci  byla  dobyta  jen  dvakrát. 
Poprvé v roce 1393, kdy ji kvůli vnitřním ne-
shodám obránců zabral litevský kníže Vytautas 
Veliký. Podruhé pak v roce 1672, kdy podlehla 
náporu tureckých vojsk, jež měla mnohonásob-
nou  převahu  nad  jejími  obránci.  Součástí  tu-
reckých vojsk bylo tehdy i kozácké vojsko pod 
vedením  hejtmana  Petra  Dorošenka.  I  když 
protivník byl tehdy v ohromné přesile, skuteč-
ná příčina dobytí hradu – nevysvětlený výbuch 
Nové věže a následná kapitulace hradní posád-
ky –  jsou dodnes opředeny  tajemstvím. Právě 
tyto události se staly námětem posledního ro-
mánu ze slavné trilogie Henryka Sienkiewicze, 
Pan Wołodyjowski.
Osmané zde sice vládli jenom 27 let, ale bě-

hem té doby se ze všech křesťanských chrámů 
staly  mešity.  Po  návratu  polské  vlády  v  roce 
1699  nebyla  naštěstí  díla  východního  umě-
ní  zničena,  ale  pouze  doplněna  o  křesťanské 
symboly.  To  je  také  důvod,  proč  například 
u římskokatolické katedrály Petra a Pavla vítá 
návštěvníky  z  vrcholu  tureckého  minaretu 
bronzová soška Panny Marie. Zdá se vám, že to 
nejde k sobě? Jinde možná ne, jenže Kamenec 
byl během své historie součástí mnoha státních 
celků:  Halyčsko-Volyňského  knížectví,  Lite-
vského  velkoknížectví,  Polského  království, 
Osmanské říše, Ruského impéria i Sovětského 
svazu. A  právě  tento  unikátní  historický mix 
je zdrojem místní osobitosti. Jen díky tomu se 
mohlo  stát,  že ve městě kdysi  současně půso-
bily tři magistráty, stály tři katedrální chrámy 
a tři radniční budovy: polská, ukrajinská a ar-
ménská.
V letech 1919–1920 se Kamenec stal dočasně 

hlavním městem Ukrajinské  lidové  republiky. 
Bylo zde jak sídlo vlády UNR, tak i generální-
ho štábu ozbrojených sil.
Počátky  města  spadají  do  přelomu  11. 

a  12.  století.  První  písemná  zmínka  o  zdejším 
hradu se objevila v roce 1374, kdy město obdr-
želo magdeburské právo.
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Zakarpatí
Zakarpatí nepotřebuje v České republice 
velkou reklamu. Malebné hory, lahodné víno, 
výrazná architektura československého 
období (zejména ve stylu funkcionalismu) 
i legendami opředená Koločava nezůstávají 
bez povšimnutí českých turistů. Jeho 
multikulturní a multietnický ráz se odráží 
v široké škále zdejších tradic a svátků. 
Na Zakarpatí můžete vidět starobylé hrady, 
zemědělské usedlosti přející agroturistice 
a ekologickému zemědělství, koňské farmy, 
sýrárny i vinice. Právě tuto oblast zkrášluje 
největší horské jezero na Ukrajině – Synevyr.
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Vycházející slunce nad vesnicí Kosmač v Karpatech. Kosmač je jedním z center lidových řemesel 
a umění v karpatském regionu. Foto: Olexandr Chomenko, expedice Ukraїner
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Víno

Místní lidé se aktivitám spojeným s vínem vě-
nují  od  pradávna.  V  jedné  ulici  můžete  najít 
až  40  vinných  sklepů.  Navzdory  sovětskému 
zákazu  podnikání  a  suchému  zákonu  se  tra-
dice  zachovaly  a  nyní  se  postupně  obnovují. 
Na  pevninské  části  Ukrajiny  (mimo  Krym) 
se  dnes  rozprostírá  asi  48  tisíc  hektarů  vinic, 
z nichž čtyři tisíce najdete právě na Zakarpatí.
Pro nejlepší víno musíte zajet do Berehova. 

Právě toto město je centrem zdejšího vinařství. 
Proslavené  svými  víny,  která mají  nádhernou 
vůni a široké spektrum chutí. A to díky sopeč-
ným horninám, na kterých  je zdejší víno pěs-
továno, a také díky slunci, protože právě zde je 
nejvíce slunečných dnů na Zakarpatí.

Sanatorium Karpaty

Mezi  malebnými  karpatskými  horami  se  na-
chází  jeden  z  nejkrásnějších  a  nejromantičtěj-
ších  ukrajinských  zámků. Vypadá  to,  jako  by 
vás  lovecký  zámeček  hrabat  ze  Schönbornu 
(postavený v letech 1890–95, od roku 1946 se 

zde nachází sanatorium) zval do pohádky. Dívá 
se  na  vás  přes  365  oken,  zve  přes  12  vchodů 
do 52 pokojů. Zámek  je obklopen nádherným 
dendroparkem s mnoha exotickými rostlinami 
a  jedinečným  zdrojem  krásy  –  tamní  vodou, 
která údajně omlazuje o deset let.

Synevyr

Největší  horské  jezero  na  Ukrajině  se  nachází 
ve výšce 989 metrů nad mořem. Rozprostírá se 
na ploše 5 hektarů, průměrná hloubka dosahuje 
16–17 metrů, maximální pak 24 metrů. Za svůj 
vznik vděčí  jezero sesuvu půdy následkem ze-
mětřesení, k němuž došlo přibližně před deseti 
tisíci lety. Tato přírodní perla, obklopená maleb-
nými horami, se stala centrem národního parku 
(o rozloze 43 hektarů), kde lze nalézt 53 druhů 
rostlin a 43 druhů zvířat uvedených v Červené 
knize  Ukrajiny  (seznam  ohrožených/chráně-
ných druhů živočichů a rostlin). Určitě si zde na-
jdete svůj typ aktivity – ať už se chcete jen tak 
toulat, poznávat zdejší přírodu, nebo si dokonce 
prohlubovat své historické znalosti na jedinečné 
turistické trase „Arpádova linie“. Čekají tam na 

Výstup na horu Hoverla. Foto: Andrij Vachnij, Ukraїner



61

vás opevnění a kulometná hnízda z doby druhé 
světové války. 

Mukačevo

Bez  ohledu  na  to,  ze  kterého  směru  se  bude-
te  blížit  k  Mukačevu,  ze  vzdálenosti  desítek 
kilometrů  vás  jako  magnet  bude  přitahovat 
na  osamělém  ostrém  kopci  čnící mukačevský 
hrad Palanok ze 14. století. Tato pozoruhodná 
vojensko-architektonická středověká památka, 
opředená  legendami  a  vojenskou  slávou,  byla 
postavena  za  účelem  ochrany  a  kontroly  ob-
chodních a vojenských cest.

Berehovo

Hlavní  město  maďarské  Ukrajiny  (maďarsky 
Beregszász)  je známé novým termálním kom-
plexem  Skřivan  (v  originále  Жайворонок), 
který má čtyři bazény s minerální termální vo-
dou (dva uvnitř a dva venku, s teplotou 31–45 
°C) a dva bazény s pramenitou křemičitou vo-
dou normální  teploty. Voda vyvěrá z hloubky 
1150 metrů a léčí více než 80 nemocí.

A konečně Užhorod

První  zmínka  o  tomto  věčně  pohraničním 
městě  na  řece  Už  pochází  z  roku  872.  Svým 
kouzlem uchvátí i toho nejnáročnějšího turistu. 
Projděte se historickým centrem města po ulici 
Korzo, nezapomeňte navštívit nejznámější kos-
tel města, řecko-katolickou katedrálu Povýšení 
svatého  Kříže  (1640),  nebo  římskokatolický 
kostel svatého Jiří (1766). Nenechte si ujít také 
jeden  z  nejstarších  hradů  na  Ukrajině  (jehož 
počátky sahají do 9. století), nebo Zakarpatské 
muzeum lidové architektury (skanzen). Po této 
procházce  určitě  doporučujeme  posilnit  se 
v některém z místních hostinců.
Alej sakur v Užhorodě byla vysazena v roce 

1923 jako součást takzvané československé zá-
stavby města. Díky tomu zde každý rok od dru-
hé poloviny dubna do prvních květnových dnů 
(v závislosti na počasí) rozkvetou stovky stro-
mů, které tak mění zdejší starobylé uličky do-
slova na rajskou zahradu.

Synevyr. Foto: Dima Ochrimenko, expedice Ukraїner
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Dřevěné kostely
Na Ukrajině se nachází největší 
počet dřevěných kostelů na světě, 
více než 2500. Uchvátí vás svými 
tvary, dokonalostí, rozmanitostí, 
ideální kombinací konstrukce, 
funkce a krásy. Ukrajinské 
dřevěné kostely vás očarují svou 
harmonií a perfektně dotvářejí 
místní krajinu. V roce 2013 bylo 16 
karpatských dřevěných chrámů 
zapsáno na seznam světového 
dědictví UNESCO, osm z nich 
se nachází na Ukrajině a osm 
v Polsku. Kostely v Polsku stavěli 
také Ukrajinci, ale vzhledem 
k historickým okolnostem se nyní 
nacházejí na území sousedního 
státu.

Renesanční dřevěný kostel  
v „ideálním městě“

Kostel  Nejsvětější  Trojice  v  Žovkvě  byl  posta-
ven v  roce 1720 bez  jediného hřebíku,  zcela  ze 
dřeva.  Jako krytina posloužil  šindel. Kromě sa-
motné stavby je cenný ikonostas, který je podle 
historiků starší než samotný kostel – ze 17. století. 
Pravděpodobně byl zachráněn z předchozího vy-
hořelého kostela. Ikonostas vyrobili mistři slavné 
místní  školy  řezbářství  a  malířství.  Zvláštností 
obrazů těchto mistrů je používání vlastního ukra-
jinského  stylu  uchopení  sakrálních  témat.  Iko-
nostas ukrajinského baroka má bohatou výzdobu, 
reliéfní řezbářské práce, kulaté ikony.

Rohatynská cerkva

Jeden z nejstarších dřevěných kostelíků Ivano-
-Frankivské oblasti se nachází v Rohatynu. Ba-
datelé se dohadují o datu výstavby kostela Se-

stoupení Ducha svatého, ale výchozím bodem 
je rok 1598, který byl napsán na vnitřní stěně. 
Navzdory skutečnosti, že stavba nyní neslouží 
sakrálním účelům,  ale poskytla útočiště míst-
nímu muzeu,  je  zde  stále  uchován  autentický 
ikonostas z roku 1650. Je to jeden z nejstarších 
dochovaných  ikonostasů  na  Ukrajině.  Vytvo-
řen byl v  renesančně-barokním slohu a    bjed-
nali  jej  zástupci  bratrstva,  které  tehdy  půso-
bilo  ve  zdejší  farnosti.  Muzeum,  které  nyní 
v prostorách kostela Sestoupení Ducha svatého 
v Rohatynu působí, uchovává originální ikony 
přenesené sem z jiných kostelů v regionu a po-
cházející z 16.–19. století.

Drohobyčská „báseň vepsaná do dřeva“

Kostel svatého Jiří v Drohobyči je významnou 
památkou nejen lvovské oblasti, ale i celé Ukra-
jiny.  Odborníci  jej  řadí  ke  třem  nejvýznam-

Foto: www.vidviday.ua

Foto: www.vidviday.ua
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nějším  dřevěným  uměleckým  dílům Ukrajiny 
a  kritici  umění  jej  nazývají  „skutečnou  básní 
vepsanou sekerou do dřeva“.

Pětisetletý chrám hrnčířů

Kostelík  svatého Ducha  ve  vsi  Potelič  je  jed-
nou z nejstarších dřevěných církevních staveb 
na  západní  Ukrajině.  Jeho  vznik  je  datován 
do  roku  1502.  Chrám  byl  postaven  na  místě 
dřívějšího poté, co byl nejen kostel, ale takřka 
celá  vesnice  vypálena  Tatary.  Stavbu  kostela 
zadali místní hrnčíři, kteří byli v té době slavní 
daleko za hranicemi  svého  regionu.  Ikonostas 
je  o  století  mladší  než  kostel  a  jedna  z  ikon 
(Deisis  z  roku  1683)  byla  vytvořena  slavným 
ikonopiscem Ivanem Rutkovyčem.

Bojkovská pyramida

Kostelík v bojkovském stylu, postavený v obci 
Matkiv  v  Turkivském  okrese  Lvovské  oblasti 
je o něco mladší než ostatní ukrajinské koste-
líky na seznamu UNESCO. Máme o něm také 
přesnější informace: byl postaven v roce 1838. 
Kostel  Nejsvětější  Matky  Boží  je  typickým 
představitelem bojkovského stylu. Je to bohatě 
členěná stavba na trojlodním půdorysu, se tře-
mi stupňovitými kupolemi. Zvonice je novější, 
z roku 1924.

Modlitby zbojníků (opryšků)  
za odpuštění hříchů

Kostel  Narození  Panny  Marie  v  obci  Nyžnij 
Verbiž  v Kolomyjském okrese  se  začal  stavět 
v polovině 18.  století. Kostel  je zcela dřevěný 
pětilodní,  tzv. huculského  typu.  Ikonostas po-
chází  z  počátku  19.  století.  Pět  kopulí  je  za-
svěceno  Ježíši Kristu  a  čtyřem  evangelistům. 
Podle legendy byl kostelík vybudován za pení-
ze místního  zbojníka  (opryšky)  Hryhira Mel-
nyka, který se prý dožil neuvěřitelných 114 let 
a v roce 1822 zde byl pochován.

Černý kostel v průsmyku

Další zakarpatský kostel ze seznamu UNESCO, 
který  se  nachází  poblíž  Užockého  průsmyku 
na  pozadí  malebné  horské  krajiny.  Zde  začí-

ná  řeka  Už.  Kostel  sv.  Archanděla  Michaela 
ve vesnici Užok (okres Velký Berezný), posta-
vený ze smrkových trámů v roce 1745, pokrytý 
černým šindelem, je jednou z nejzajímavějších 
staveb bojkovského  typu. Stejně  jako v Roha-
tynu  je  zde  původní  zvonice  součástí  kostela, 
vyčnívá  nad  kopuli  kostela  a  nachází  se  nad 
tzv.  babincem  (prostorem  dříve  vyhrazeným 
ženám). V roce 1927 byla poblíž kostela posta-
vena ještě další samostatná zvonice.

Jasany, které zachránily stádo ovcí 
a daly život zakarpatské vesnici

Huculské  tradice  zachovává  kostel  Nanebe-
vstoupení Páně (z roku 1824) v obci Jasiňa (Ra-
chovského  okresu  Zakarpatské  oblasti),  které 
se  také  říká Strukivská cerkev. Podle  legendy 
byl  kostel  postaven  pastýřem  Strukem  jako 
projev vděčnosti za záchranu jeho stáda. V kos-
tele je dokonce na jednom z praporů zobrazen 
pastýř s ovcemi. Stavba je zbudovaná ve tvaru 
kříže s osmibokou centrální věží, kterou zdo-
bí  jehlanová  střecha. Boční  lodě mají  sedlové 
střechy  kryté  šindelem,  ozdobené  věžičkami 
nad štíty. Budova je jedinečným příkladem hu-
culské  sakrální  architektury. Nedaleko  se  na-
chází 11metrová dřevěná zvonice z roku 1813, 
která je také jedním z nejdokonalejších děl za-
karpatské  sakrální  architektury.  Tato  zvonice 
sem  však  byla  převezena  z  jiného  vesnického 
kostela, který zničil požár.

Foto: www.vidviday.ua
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Sedmým rokem trvá rusko-ukrajinská válka. Ruská federace 
okupovala přibližně sedm procent území Ukrajiny, včetně turisticky 
zajímavých letovisek. Již sedm let nemají ani Ukrajinci ani turisté z 
jiných zemí možnost strávit letní dovolenou na krymských plážích ani 
na plážích Azovského moře. 

Pobřeží Azovského moře. Foto: Vjačeslav Rajevskyj



„Ukraїner je dobrovolnický mediální projekt. Během našich 
expedicí zkoumáme a objevujeme skutečnou, nečekanou, 

zajímavou a autentickou Ukrajinu, a jako takovou ji chceme 
prezentovat ve světě. Náš projekt existuje od roku 2016 

a od té doby se do něj zapojily stovky dobrovolníků. Ukraїner 
nabízí multimediální příběhy, ve kterých se snažíme 

zaznamenat tradice a kulturní kódy napříč regiony, stejně jako 
nacházet a prezentovat pozitivní změny na různých úrovních. 

Naším cílem je přispět k vytvoření otevřené společnosti. 
Společnosti, která se dokáže transformovat. My se snažíme 

tímto způsobem artikulovat její hodnoty.

 

Pokud se vám líbí to, co děláme, můžete nás podpořit zde:

https://ukrainer.net/donate-cz/

Pouštění věnců na svatojánskou noc neboli noc Ivana Kupala. Foto: Mychajlo Čubun, expedice Ukraїner
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