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Expedice č.8 – Moldavsko, Ukrajina, Krym 2013 

Ve čtvrtek 19.9. odpoledne vyrážíme na další poznávací cestu. Letos to bude nakouknutí do 
nejchudší země Evropy Moldavska a pak na Krym na Ukrajině. Plán se teprve tvoří a vlastně 
se bude tvořit během celé cesty, přesto hlavními cíli by měly být kláštery a vinné sklepy v 
Moldavsku, přímořská Černomořská Oděssa, Bachčisaraj, Sevastopol, Jalta a pohoří Čatyr 
Dag na Krymu, Lvov a samozřejmě další zajímavá místa po cestě, která bude letos trochu 
kratší (něco přes 4 000 km). Návrat opět již tradičně v neděli 29.9. Opět nastala změna 
jednoho člena. Radim bohužel nemůže tak s námi pojede Láďa, což bude jistě plnohodnotná 
náhrada. Více na …. http://blog.zednicek.info . 

1. den čtvrtek 19.9. večer 

Máme za sebou první kilometry naší letošní cesty za poznáním jiných končin. Jak jsem již 
psal, jedeme nejdříve do Moldavska a následně na Ukrajinu. Opět potřebujeme přejet co 
nejvíce km dnešní noc. První část přes Bratislavu a Budapešť na Debrecen je stále po dálnici, 
a když se nic nestane, budeme tam kolem jedenácté v noci. Horší už bude přejezd 
Rumunska. Měli bychom projet Maramureš a Bukovinu, kde jsme byli před dvěma roky a 
tam pak někde vstoupit do Moldavska. Cílem by mělo být město Soroca, kam bychom mohli 
dorazit dopoledne. Jedná se o “hlavní město” moldavských Romů s množstvím nádherných 
vil a paláců nejbohatších příslušníků této národnosti. Je tam i středověká pevnost tak 
uvidíme… Po první zastávce na Slovensku a koupi slovenské dálniční známky (10 euro) a 
maďarské virtuální vignety (14 euro) hltáme další kilometry. Teplota zatím příjemných 15 
stupňů, svítí sluníčko… Další info bude až zítra, doufejme z Rumunska nebo až Moldavska. 
 

 

http://blog.zednicek.info/
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2. den pátek 20.9. ráno 

Hranice do Rumunska jsme nakonec překročili až v jednu v noci a rázem se čas posunul o 
hodinu dopředu. Za zpoždění oproti plánu může částečně nechtěný průjezd centrem 
Budapešti a také trochu jiný směr Rumunskem. Noční Budapešť, kde jsme míjeli hrad, 
parlament, lanový most a další krásně nasvícené památky, však stál zato a určitě by bylo 
zajímavé zde strávit několik dní, třeba s rodinou. 
Po prostudování mapy jsme se na konci 
dálnice v Debrecíně, rozhodli vyrazit na 
Oradeu a Kluž, kde by měla být lepší cesta. 

 
Předtím jsme ještě za hraniční kontrolou, 
která byla velmi rychlá, kupovali rovignetu. 
Oficiálně byla na ceníku cena na týden 3 
eura, ale mladík chtěl 4, protože šéf prý cenu 
změnil. Na toto jsme již z dřívějších cest 
zvyklí, takže nezbývá nám než zaplatit, 
v ostatních budkách je to určitě podobné.   
Žádný posun k Evropě.  
 
Noční přejezd Rumunskem byl opravdu 
povětšinou po pěkných cestách, které 
můžeme jen závidět. Ale ty vzdálenosti… 
Oradeu – Kluž 160 km, Kluž – Bistrita 130 km, 
Bistrita – Suceava dalších 190 km, takže se 
nám příjezd do Moldavska protahuje. 
Pěkné bylo centrum Kluže, ranní přejezd 
Karpat se sluncem ozářenými vrcholky, kde 
klesla teplota k 3 stupňům ve výšce přes 
1000 m.n.m. a samozřejmě pěkné kopečky 
po příjezdu do Bukoviny. 
 
 
 

 
 
 
Kolem deváté hodiny místního času svítí 
sluníčko a teplota stoupá, takže posnídáme a 
jedeme dál. 
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V těchto místech jsme před dvěma roky navštívili většinu nejznámějších kostelíků a klášterů. 
Tentokrát jsme znovu navštívili jeden z nejkrásnějších, klášter Voronet, aby i náš nováček 
Láďa poznal aspoň jednu z místních památek Unesco. 

 
Po poledni jsme v Suceave, odkud jsme předloni jeli na sever na Ukrajinu. Tentokrát jedeme 
na východ na Moldavsko. Natankovali jsme naftu za 34 korun, na rozdíl od Maďarska, kde 
stál litr skoro 40 Kč, je to pozitivnější. Na nižší cenu, doufáme, narazíme v dalších zemích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máme za sebou přes 1200 km, a také  časový skluz oproti plánu, ale to vůbec nevadí, 
nenecháme se časem řídit a užíváme si to. Venku je příjemných 18,5 stupňů, svítí sluníčko a 
nám již zbývá jen pár desítek km do Besarabie, jak se někdy Moldavsku říká. 
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Po půl druhé jsme přijeli má hraniční přechod 
Costesti – Stanca. Už několik km před hranicí 
napovídalo, že se do pohraničí v Rumunsku 
moc peněz nedává, respektive vůbec nic. 
Hraniční přechod na rumunské straně je však 
moderní a nechybí ani rentgeny. 
 
 
 
 
 
Díky rychlosti celníků zde ztrácíme asi třičtvrtě 
hodiny a pak jedeme na hráz přehrady, kde 
přesně v půli je hranice. 
 
Celnice je však až na moldavské straně, kde 
nastává další třičtvrtě hodiny vyčkávání, až se 
policajt nebo voják, či kdo to vlastně je 
rozhodne, že začne něco dělat.  
Přitom samotný akt dotazů, jestli vezeme 
zbraně, drogy nebo velké množství peněz a 
prohlídka otevřeného zadního prostoru 
proběhne docela rychle a bez problémů.  
 
Zatímco na rumunské straně dělá tlumočníka 
z ruštiny rumunský pasažér stojící před námi, 
protože „důležitá“ celnice neumí jinak než 
rumunsky, na druhé straně už funguje 
automaticky ruština. Jako perličku zmíním 
platbu viněty, kterou nechala za naše auto i 
dvě další zaplatit horlivá úřednice jednomu 
Němcovi. Naštěstí jsme se s Němcem 
domluvili a v rámci urychlení jsme se o platbu 
rozdělili. Kdybychom totiž vše reklamovali a 
čekali na opětovné vyplnění a vytištění 4 
papírů za každé auto na superrychlé 
jehličkové tiskárně, jsme tam možná ještě teď. 
 
Po splnění všech podmínek pro vstup do země 
nám voják slavnostně otevře bránu a my se 
ocitáme minimálně o čtyřicet let zpátky. 
Cesta hrozná, města neudržovaná, šedá, kozy, 
koně, kravské povozy, studny s rumpálem a 
řada aut „zevlujících“ policistů. 
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Také krajina je fádní, sovětské symboly na každém kroku, ale to vše jsme čekali. Podle nás je 
to tu horší jak v Albánii. Jsme však na severu v pohraničí, takže to snad bude časem lepší. 

 
Prvním cílem bylo město Soroca, kam jsme přijeli v pět hodin, tedy po více jak 24 hodinách 
cesty. 

Pevnost, kde by mělo být i muzeum, má však z důvodu rekonstrukce do příštího roku 
zavřeno. Zklamaně si ji prohlédněte jen z venku a poblíž točící se meandry řeky Dněstr.  
 
Jsme také svědky několika fotících se svateb, z čehož je zřejmá zvláštnost tohoto místa.  
 
Na druhém břehu je již Ukrajina a zajímavostí je tady převoz, který slouží jako hraniční 
přechod.  
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Při odjezdu z města míjíme desítky honosných domů a paláců, kde bydlí místní bohatí 
Romové. Údajně zde žijí nejbohatší Romové na světě. 

 
Protože se začíná blížit večer, rozhodli jsme se přiblížit ke klášterům na Dněstru, které 
navštívíme zítra. Prvních čtyřicet km je otřesná cesta, která se nedá s ničím srovnat a nazvat 
pouze jako tankodrom. Navíc se opravuje, takže jedeme často krokem. Po hodině jízdy se 
cesta změní na pár km v novou a až do dnešního cíle už to ujde. Jedeme již plynule, i když se 
celé auto otřásá a poskakuje.  
Také krajina již je zajímavější, mírně zvlněná, 
jsou zde obrovské sady jabloní, pole kukuřice, 
slunečnic a kolem cesty neskutečné množství 
ořešáků. 
Již za tmy, po osmé hodině, jsme se po delším 
hledání ubytovali ve městě Rezina ve 
čtyřhvězdičkovém penziónu Anastasia, který 
je ve městě vlastně jediný.  
Kvalita odpovídá naší lepší ubytovně, ale se 
snídaní máme dva pokoje po 30 euro, což je 
paráda a popravdě jsme to ani tak komfortní  
nečekali. 
Ráno máme v osm snídaní a pojedeme dál. 
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1. – 2.den (čtvrtek 19.- pátek 20.9.) Žďár nad Sázavou – Bratislava – Budapešť – 
Debrecen – Oradeu – Kluž – Suceava – Soroca – Rezina  – 1 502 km 
Poplatky: dálniční známka Slovensko 10 €, viněta Maďarsko 14 €, roviněta Rumunsko 4 €, jakýsi 
poplatek při výjezdu z Rumunska 3 €, poplatek Moldavsko 6 € 
Ubytování: Rezina v Moldavsku, hotel Anastasia 30 € za 2 lůžkový pokoj se snídaní (15 €/osoba)  
Památky: vstup klášter Voronet v Rumunsku 2,5 €  
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3. den sobota 21.9. 

Probudili jsme se ve městě Rezina do 
krásného slunečného rána a tak to vlastně 
bylo celý den. Paní v hotelu Anastasia nám k 
snídani usmažila vajíčka, rozloučili jsme se a 
vyrazili dál. 

 

Po pár kilometrech jízdy po hlinito-kamenité 
cestě podél Dněstru, jsme přijeli ke klášteru 
Saharna. Je jedním z největších poutních míst věřících v Moldávii, kde se nacházejí unikátní 
ostatky Sv. Cuvios Macarie a nahoře na skále otisk šlépěje Sv. Marie.  
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Uvnitř kláštera snad byla celá vesnice na probíhající sobotní mši, tak jsme si jen prohlédli 
okolí, kde se staví nový klášter. Vylezli jsme také po schodech na skálu s kapličkou, odkud byl 
krásný výhled na celý komplex i řeku Dněstr. 
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Dalším cílem byla Tipova, jeden z největších skalních klášterních komplexů v Evropě. Cesta 
sem byla opravdu katastrofa, naštěstí si pomalu zvykáme a už nás to nemůže příliš překvapit  
naopak, každá slušná cesta potěší. 

Komplex byl postaven dávno před obdobím 
feudalismu a vytvořila se zde velká komunita 
mnichů. V roce 1776 začal klášter 
prosperovat, když byl rozdělen na části 
masivními sloupy. Během sovětského období 
byl klášter uzavřen a zničen. Od roku 1975 
byly ruiny kláštera postupně obnovovány.  
Udělali jsme si zde pěknou, asi 8 km 
procházku k nedalekým vodopádům a zpět, 

prohlédli 
několik 
jeskyní, 
na 
parkovišti 
uvařili 
oběd a po 
třetí 
hodině 
vyrazili 
dál. 
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Největším skvostem dnešního dne bylo Orhei Vechi – Staré Orhei. Naštěstí, jak se blížíme 
hlavnímu městu, je i cesta lepší a již začíná dosahovat našich standardů. To co jsme předtím 
jeli víc jak hodinu, jedeme nyní za půl, takže před pátou jsme u kláštera na tomto až 
magickém místě. 
Starobylé město je plné pozůstatků dávných 
civilizací. Je až záhadné, jak mohly jednotlivé 
památky přežít ničivý zub času. Už pouhá 
procházka mystickým městem vás alespoň na 
okamžik vrátí zpět do dávné minulosti. Zbytek 
komplexu zahrnuje starobylou tvrz, postavenou 
už ve 14. století a zničenou Tatary o sto let 
později. K dalším z pozoruhodných míst patří 
starodávný klášter ve vápencové skále a 
poustevna, která ve 13. století sloužila chudým 
mnichům v jejich službě Bohu. Ve válečných 
dobách, kdy byla každá místnost potřeba, ji však 
využívali i ostatní obyvatelé okolí, a to jako 
dokonalý úkryt. Poustevna je vlastně jedním 
velkým bludištěm, které tvoří spleť kamenných 
chodeb, do nichž dopadá světlo jen úzkými 
pravoúhlými dveřmi vytesanými ve skále. 
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Toto místo je opravdu moc pěkné a později jej 
zhodnotíme jako jeden ze skvostů Moldavska. 
Prohlédneme si klášter, pak kostel, ve vesnici je 
také mnoho penziónů nabízejících agroturistiku, 
ale ceny jsou vyšší tak jedeme za dalším cílem. 
 
Cesta se už opravdu změní v perfektní širokou 
silnici, sice bez čar takže se jede v několika 
pruzích, ani nevíme, ve kterém jedeme. Navíc 
na kruháčích nikdy nevíme kdo má přednost, 
přesto cesta již rychle utíká. 
Ve městě Cricova asi 10 km před Kišiněvem je 
jedno z největších vinařství. Bohužel je zde 
otevřeno jen ve všední den, tak si jen 
prohlédneme vchod a jedeme dál. 

 
Do hlavního města je to už jen kousek, cesta už 
tříproudá dálnice, takže to namíříme přímo do 
centra.  
Po chvilce hledání v průvodci zkusíme hotel 
Turist, před kterým stojí autobus hokejistů. 
Mají prý poslední čtyřlůžkový pokoj,  s 
parkováním za 700 Lei, což je 40 euro, takže 
není o čem přemýšlet. Dokonce i internet 
dosahuje až do 3 patra, kam asi budeme muset 
z toho našeho pátého slézt. Bohužel máme jen 
eura a mladá recepční chce jen jejich měnu, 
takže musíme do města směnit.  
V centru, kam je to opravdu kousek, najdeme 
místní “Vaňkovku”, vyměníme eura za 
moldavské lei v kurzu 1,5 Kč za Lei. V jedné 
z restaurací jsme si dali také místní točené pivo 
Chisinau, popravdě nic moc. Večer jsme pak 
zakončili testem místních vín a koňaku Kvint z Tiraspolu na pokoji. 
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Zítra bychom chtěli projít centrum Kišiněva (Chisinau), navštívit nějaké vinařství a večer 
dojet na Ukrajinu do přímořské Oděssy. 
 

 

 
 

 

 

 

3.den (sobota 21.9.) Rezina – Saharna – Tipova – Orhei Vechi – Kišiněv – 217 km  
Ubytování: Hotel Turist Kišiněv 300 MLEI za 2 lůžkový pokoj + parkování 50 MLEI (10 €/osoba) 

Panorama Orhei Vechi. 
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4. den neděle 22.9. 

Po včerejším večírku na pokoji se nám 
nechtělo moc vstávat, tak jsme si nedělně 
pospali. Posnídali jsme z domácích zásob a 
kolem jedenácté opustili ubytovnu. Krátká 
prohlídka centra Kišiněva proběhla vlastně v 
jednom z parků, kterých je tu bezpočet. 
Probíhal zde jakýsi den sovětských republik, 
vládla tu příjemná atmosféra, hrála hudba, 
tančilo se, tak jsme se tu prošli a také 
popovídali s jednou neodbytnou paní.  

 

 

Ta nám sdělila, že je z Gagauzska (autonomní 
oblast na jihu Moldavska s vlastní vládou, 
parlamentem i guvernérem, který je dokonce 
i členem moldavské vlády), obdivovatelka 
Puškina, která nám “přikázala” se s ní a jeho 
pomníkem vyfotit. Začala se ptát na naše 
povolání, sama prý učí na universitě. Na 
závěr tohoto družebního rozhovoru si nás 
ještě vyfotila s Puškinem sama s tím, že nám 
pošle foto mailem. Rychle pryč… 

V parku je ještě zajímavá kašna z roku 1818 s 
bustami státníků.  

 

 

Za parkem je hlavní náměstí Velkého 
národního shromáždění s Vítězným 
obloukem z roku 1846 a pomníkem Štěpána 
Velikého.  
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A to je vše. Při odjezdu si ještě z auta 
vyfotíme památník Pogromu z roku 1903.  

 

 

 
 
 
 
Asi 12 km za hlavním městem chceme navštívit největší sklepní prostory na víno Milestii 
Mici. Přestože na internetu mají otevírací dobu i v neděli, opět je zavřeno. Vrátný nás pustí 
aspoň na dvůr a může nás jen trochu uklidnit, že jsme dnes již druzí neúspěšní návštěvníci z 
Česka. 

 

Po jedné hodině tak vyrážíme k ukrajinským hranicím. Cesta zpočátku slušná a pak začíná 
opět dobrodružství v podobě střídání polních, kamenných a slušných silnic. Vždy přes vesnice 
se objeví náznak asfaltu a pak se zase rapidně cesta zhorší. 160 km jsme ujeli za tři a půl 
hodiny a před půl pátou přijíždíme k přechodu Palanka. Moldavská strana v pohodě za 
deset minut, pak přejedeme několik km podél delty Dněstru k přechodu ukrajinskému 
Majaky.  
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Tady je již kolona delší, ale i tak to 
trvá půl hodiny a jsme odbaveni. 
Sice několikrát ukážeme kufr a vždy 
naše „bedýnkové“ uspořádání a 
sdělení “turisti” vyvolá úsměv a 
pokyn k zavření dveří. A to 
samozřejmě vždy nastražíme 
viditelně několik lahví alkoholu. 
Zajímavé a nám nepochopitelné 
bylo předávání kontrolního talonu 
na několika metrech…  

Nyní již zbývá asi 50 km a přijíždíme do Oděssy. 
Počasí se trochu zhoršilo a prší, přesto se ještě 
před městem najíme a po šesté jsme tam.  

Postupně navštívíme pět hotelů od cca 700 Kč 
na osobu dolů a nakonec vybereme za 400 Kč 
se snídaní na dvoulůžkovém pokoji v hotelu 
Zirka. Pokoje sice dost úsporné, ale čisté s tv, 
teplou vodou a internetem, takže opět paráda. 
Navíc v centru miliónové Oděssy. 
Večer jsme zašli na večeři a pivo do jedné z 
mnoha restaurací.  
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Město tu opravdu žije a také my zakončíme 
celý den pivem a moldavským desetiletým 
koňakem Kvint z Tiraspolu na pokoji.  

Ještě doplním, že Jirka s Láďou měli na 
pokoji pěkně vyhřáto, protože jim 
klimatizace topila, takže ráno se probudili 
v teple jako v rovníkovém pásmu…i toto lze 
zažít na našich cestách. 

4. den (neděle 22.9.) Kišiněv – hranice Palanca – Mayaky – Oděssa – 229 km 

Ubytování: Hotel Zirka Oděssa 330 UHR za 2 lůžkový pokoj se snídaní (15 €/osoba)  
Poplatky: parkování 20 UHR 
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5. den pondělí 23.9. 

 
Dopoledne jsme po snídani přejeli k pobřeží a prohlédli si hlavní atrakce Oděssy. 
Začali jsme u místního “Městského úřadu”, kde si Jirka trénoval příchod do práce:) 

 
Po přímořském bulváru se přijde ke slavným Potěmkinovým schodům, kde Jirka krotil orly. 
Získal tak jednu z nejdražších, ale také jedinečných fotografií. V pozadí je moderní hotel 
Odessa.  

 
U schodů je také 
socha jednoho ze 
zakladatelů města, 
francouzského 
generála Richelieua, 
ze stejného rodu jako 
je slavný kardinál. 
Další zastávka je u 
Vorontsova paláce a 
kolonády. 
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Následovalo náměstí Katerynskie s 
památníkem další zakladatelky Kateřiny II 
Veliké. 

 
Posledním místem byla Preobraženská 
katedrála na náměstí plukovníka Soborna. 
 
 

 
Zajímavá je i stavba Odesského národního 
akademického divadla opery a baletu. 
 

 
 
Po dvanácté hodině opouštíme město, 
bohužel začíná pršet, a protože nás čeká ještě 
mnoho desítek km, rozhodneme se věnovat 
zbytek dne přejezdu na Krym.  
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Cesty jsou naštěstí docela slušné a pořád jedeme rychlostí devadesát a víc. Přejíždíme 
obrovský Dněpr u města Cherson, kde se tato řeka vlévá do Černého moře. 
 

Míjíme řadu tržnic se zeleninou a rybami. Na jednom z řady tržišť uvaříme kafe a posvačíme, 
koupíme česnek (20 hřiven za kilogram je super cena – kurz je 2,40 Kč za hřivnu).  Míjíme 
také povozy včelařů a obrovský výkup zeleniny, kam z jedné strany přiváží výpěstky 
v nejrůznějším množství a z druhé strany je vyvážejí kamiony. Ukrajina je tu velmi úrodná, o 
čemž svědčí i obrovské lány černozemě.   

 
Před šestou hodinou vjíždíme do autonomní ukrajinské republiky Krym, o čemž svědčí jen 
cedule a stanice dopravní policie DAI. Žádná závora, žádná kontrola, vždyť je to stále 
Ukrajina. 

Po půl osmé, kdy jsme ujeli 470 km přijíždíme 
do stotisícového lázeňského města 
Jevpatoria, které je centrem svérázného 
národa Karaimů, ze kterého pocházel i slavný 
maršál Malinovskij.  
První ubytování je předražené a nevalně 
vypadající, takže zkoušíme dál.  
Druhé v hotelu Gezlev je super a za 
příjemných 250 Hřiven za dvoulůžkový pokoj, 
což je 300 Kč na osobu. Snídani, za kterou 
chtějí dalších 40 hřiven, vypouštíme.  
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Krátká večerní procházka s ochutnávkou místních 
pirohů (7 – 10 Hřiven dle náplně), kterým tady 
říkají čebureki, nákup krymského vína a prohlídka 
nočního historického centra nás naladila na zítřek. 
Určitě se máme zítra na co těšit. 

 
Na dobré spaní jsme dali pivo v našem hotelu – prý 
ukrajinský Staropramen za 15 Hřiven.  
 
Na pokoji jsme pak připili na oděsského rodáka 
maršála Malinovského. 
 
 

 

 

 

5. den (pondělí 23.9.) Oděssa – Mykolajev – Cherson – Jevpatoria – 470 km 
Ubytování: Hotel Gezlev Jevpatoria 250 UHR za 2 lůžkový pokoj (11,5 €/osoba) 
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6. den úterý 24.9. 

Ráno jsme se probudili a pršelo, respektive lilo. 
Náladu nám to ale nijak nekazilo, tak jsme na 
pokoji posnídali. Mezitím pršet přestalo, tak 
jsme vyrazili na prohlídku lázeňského, 
přímořského města Jevpatoria.  
Postupně jsme prošli několika komplexy 
nejrůznějších křesťanství, která zde po mnoha 
století vedle sebe působila. 

 
Přes bránu Vorota Gezleva se přejde do trhu – 
drovjanyj bazar. Přešli jsme k renovované 
arménské katedrále, na které se stále pracuje  a 
pak následovala zajímavá prohlídka dervišského 
kláštera z 16. století s průvodcem.  
Mladík mluvil velmi pěknou ruštinou, tak jsme 
docela rozuměli a dozvěděli se mnoho nových 
věci ze života karaimských dervišů. 
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Další prohlídka byla v komplexu karaimských kenas – modliteben. 

 
 
Jelikož se na Krymu vyskytovali tataři, nesmí 
v Jevpatorii chybět ani mešita, konkrétně Džuma 
Džami, největší na Krymu –z roku 1552. 

 
Hned kousek od ní je naopak pravoslavný 
kostel sv. Nikolaeva z roku 1898. 
 

V židovské časti, která se dala uzavřít soustavou 
bran je pak také několik synagog, protože zde byli 
potomci chazarů – karaimští islámští židové. 
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Následoval přejezd do asi 80 km vzdáleného 
Bachčisaraje. Ihned za Jevpatoriií se jede úžinou 
kolem moře, ale brzy se cesta opět stáhne do 
vnitrozemí a jedeme směrem na hlavní město 
Simferopol, které však míjíme. 
 
V Bachčisaraji je palacový komplex chána se 
všemi možnými místnostmi včetně harému, 
mešity. Zajímavostí je, navíc i díky Puškinovi 
proslavená, fontána slz. Prohlídka za 60 hřiven na 
osobu zajímavá a určitě stála zato. 
 

 
 
 
 

Puškin - Bachčisarajský fontán (1823).  
Poema je dramatem lásky, nenávisti a lidské bolesti a popisuje střet dvou světů - polské 

šlechtické společnosti a krymských Tatarů v čele s chánem Girejem. Ten přepadne šlechtické 
sídlo knížete Potockého a unese jeho dceru Marii. Je její krásou nečekaně a do hloubky srdce 
zasažen a vezme ji do svého harému. Stávající chánovy ženy se velmi těžko vyrovnávají s jeho 

náhlým nezájmem. Především Gruzínka Zarema Marri vyhrožuje, že jí probodne kinžalem, 
pokud jí vezme lásku chána. Jednoho dne je Marie nalezena mrtva a Zarema je popravena. 
Chán Girej pak nechá na počest Marie postavit fontánu, u které pak dnem i nocí truchlí sám 

ve svém nekonečném žalu. (Wikipedie) 
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Pojeli jsme autem o kousek dál do údolí k 
Uspenskemu klášteru. 
 
Toto místo je obrovsky magické. Uspenskij 
monastýr je pravoslavný klášter, jehož název 
by v západní větvi křesťanství zněl nejspíš 
Klášter Nanebevzetí. Pravoslavní křesťané 
totiž nehovoří o Nanebevzetí Panny Marie, ale 
pouze o jejím „usnutí“ (uspenje). Klášter patří 
k nejstarším na Krymu, usadili se tu už 
byzantští mniši v 8. století. Kaple a cely pro 
mnichy byly vytesány do skály. Mnohasetleté 
osídlení násilně přerušili bolševici, kteří 
mnichy v roce 1921 vyhnali.  
Dnes je klášter opět obydlený, znovu otevřený 
byl v roce 1993. K vidění je tu schodiště 
vedoucí ke kostelíku se zlatou kupolí, malinká 
kaple, cely mnichů a také fontána, která je 
považovaná za posvátnou a má údajně léčivou 
vodu. 
 

 
Člověk zde jen s úchvatem stojí a hledí, co 
vše je možné lidskýma rukama vytvořit.  
Kousek dál je skalní město Čufut Kale, ale 
tam nejdeme a vyrážíme na Sevastopol.  
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Po hodině jízdy mijíme toto pro nás nepříliš zajímavé město a hned vedle se ubytujeme ve 
městě Balaklava, které je známé hlavně díky ponorkové základně, kterou tu měl Sovětský 
svaz. Nyní je tu muzeum, kam chceme jít zítra.  
Ubytování je dnes opravdu ekonomické v motelu Listrigon s krásným výhledem na záliv.  

 
Pokoj máme za 165 hřiven což je něco přes 200 Kč na hlavu a přímo pod námi kotví určitě 
„Putinova jachta“… 
Zítra snad vyjde počasí a konečně uskutečníme nějaké zajímavé výhledy na Černé moře. 
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6. den (úterý 24.9.) Jevpatoria – Bachčisarai – Balaklava – 170 km 

Poplatky: parkovné Bachčisarai 30 UHR, Uspenský monastyr 20 UHR 
Ubytování: Hotel Listrigon Balaklava 180 UHR za 2 lůžkový pokoj (8,5 €/osoba)  
Památky: vstup Jevpatoria Derviši, Medresa 120 UHR (2×15 UHR/osoba), vstup Bachčisarai 
Chánův palác 240 UHR (60 UHR/osoba) 
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7. den středa 25.9. 

Je středa ráno a probouzíme se do polojasného 
dne, to však ještě netušíme, co nás čeká.  
Než se ostatní probudí, projdu se v okolí našeho 
ubytování a nafotím okolí ponorkové základny. 
V nedávné minulosti zde samozřejmě 
nepředstavitelná činnost.  
Ve čtvrt na jedenáct zahajujeme prohlídku bývalé 
ponorkové základny Balaklava, která měla za 
Sovětského svazu kapacitu až 7 ponorek. 
Nyní je tu muzeum a při prohlídce společně s 
polskou skupinou, kterou provází zde žijící 
potomek Poláků, se dozvíme řadu zajímavostí. 
Třeba to, že areál by vydržel výbuch o síle 4 
atomových bomb podobných hirošimské, že by zde 
přežily jaderný výbuch 4000 lidí po dobu 100 dnů, 
že o základně se obyčejný člověk dozvěděl až po 
roce 1996. Do té doby se ani do okolí, ani do moře 
nikdo nedostal, nešlo se koupat, moře bylo 
zaminované. Podobně to bylo v Sevastopolu, kde 
vlastně žili pouze vojáci. 
Prohlídka trvala hodinu a za těch 40 hřiven 
(necelých sto korun) to určitě stálo. 
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Co nás překvapilo po opuštění betonových prostor, byl déšť. Sedli jsme do auta a vyrazili 
směr Jalta. Déšť však nepřestával, naopak sílil a chvílemi to byly úplné průtrže, které ani 
okolností hory nezvládaly. Přes silnici se často valily proudy vody, které s sebou braly nejen 
horninu, ale často i velké kameny, kterým jsme se museli vyhýbat. 

 
Měníme plán a v lázeňském městě Alupka navštívíme místní prohlášené vinařství 
Massandra. Za 15, 16 a 17 hřiven si kupujeme degustaci tři různých skupin vín po 5 vzorcích. 
Ve sklepní restauraci nám paní naleje 15 vzorků a jdeme degustovat. Vína hlavně sladká 
spíše portského typu až koňaky, ale zajímavá. Na závěr nějaká vína kupujeme domů. 
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Jak jsme vyšli ze sklepa, přestává pršet a nálada se nejen díky vínu výrazně lepší. Procházkou 
si prohlédneme z venku Voroncovův novogotický palác, kde v roce 1945 během jaltské 
konference přespával Churchill. 
 

Jezdí odsud také lanovka na nedaleký vrchol Aj-Petri (1234 m.n.m.), bohužel fouká, tak 
nejede. Stejně se nám zdá zbytečně moc platit 65 Hřiven za jednu jízdu. 

 
Začínají mizet mraky, tak se domluvíme, že 
tam pojedeme autem. Mezitím si ještě z 
cesty nafotíme Vlaštovčí hnízdo, bizarní 
zámeček nad útesem, který nechal pro svou 
milenku v roce 1912 postavit německý 
ropný magnát. 
Dnes je tam restaurace, tak se nám nechce 
ztrácet čas ani utrácet za parkovné.  
Všude se tu totiž platí a čím jsme v 
turističtější oblasti, cena roste od 20 až na 
40 hřiven, přičemž v Jaltě jsme zaplatili 
večer po ubytování 100 hřiven což je 240 
korun. 
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Cestou na Aj-Petri se zastavíme u nedalekého 98 m vysokého vodopádu Učan-Su. I zde se 
platí 20 hřiven, i když placení jsme tentokrát unikli díky parkování u nedaleké restaurace. 
 
 

 
Na vrchol se jede serpentinami asi 23 km, ale 
výsledek stojí zato. Nádherný výhled na moře pod 
námi, Alupku, Jaltu, útes a vrchol Aj-Petri s 
lanovkou jedoucí nahoru.  
No prostě něco úžasného. 
Nahoře je však zima, asi 6 stupňů, tak zde dlouho 
nevydržíme. Ani do Velkého krymského kaňonu už 
nestíháme, tak jedeme zpátky do Jalty. 
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Po cestě jsme se zastavili na příjezdu do Jalty u Livadijského paláce, kde byla podepsána 
známá Jaltská dohoda o poválečném uspořádání Evropy. I když se blíží večer a je po páté 
hodině, jsou zde davy lidí (hodně Němců, Francouzů) ve frontách na prohlídku paláce. Nás 
neláká ani palác, ani fronty, tak se jedeme ubytovat do města. 
 

Jaltská konference  
se odehrála 4. – 11. února 1945 v sovětském rekreačním středisku na Krymském 

poloostrově, protože Stalin nedlouho před setkáním prodělal mozkovou mrtvici a lékaři mu 
zakázali cestovat. Závěry konference měly klíčový vliv na zbytek druhé světové války 

(požadavek bezpodmínečné kapitulace Německa, vstup SSSR do války proti Japonsku) a na 
poválečné uspořádání v Evropě (rozdělení Německa na okupační pásma, hranice Polska). 

V Jaltě jsme se ubytovali prakticky v centru v 
hotelu Krym na ulici V.I.Lenina. Vzali jsme 
ekonomické ubytování na 4 - lůžkovém pokoji 
ve 4-tém patře, připomínající mi Leninovy 
vysokoškolské koleje v Olomouci v roce 1986 
jak vybavením, tak hlavně vysokými stropy. 
Teplá voda teče na společné koupelně od 18 
do 22 hodin. V pátém patře je Wifi internet, 
také ubytování již jen podle vzhledu na 
chodbě určitě velmi slušné. Na přespání nám 
to stačí, za 105 hřiven za člověka nelze  
v centru tohoto letoviska nic víc čekat. 
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Do komunistické éry jsme se aspoň na chvilku 
vrátili i na promenádě. Stojí tu socha Lenina! 
Zrovna před ním probíhá koncert skupiny 
Atmasfera, tak si kupujeme za 60 Hřiven 2 CD, 
protože ta hudba je fakt zajímavá.  
Chvilku si užijeme muziky, v přístavu se 
projdeme kolem moře, kde sledujeme 
odjíždějící obří výletní loď. 

 
 
Musíme stihnout sprchu, tak ještě 
nakoupíme chleba, vzorky místního koňaku  
a vodky a večer zakončíme na pokoji tradiční 
degustací. 
 
Zítra nás čeká botanická zahrada a cesta na 
pevnost Sudak. 
 

 
 

7. den (středa 25.9.) Balaklava – Alupka – Aj Petri – Jalta – 161 km 
Poplatky: parkovné Alupka 40 UHR, Jalta před hotelem přes noc 100 UHR 
Ubytování: Hotel Krym 425 UHR za 4 lůžkový pokoj s místním poplatkem (10 €/osoba) 
Památky: museum ponorek Balaklava 160 UHR (40 UHR/osoba), ochutnávka vína Massandra 
Alupka 48 UHR, vodopád Učan-Su 80 UHR (20 UHR/osoba) 
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8. den čtvrtek 26.9. 

Ranní Jalta nás probudila do slunečného dne a bylo docela  teplo. 

 
Po celý den počasí vydrželo, nepršelo, bylo 
polojasno a teplota kolem dvaceti stupňů. 
První zastávkou byla Nikitská botanická 
zahrada kousek za Jaltou, která byla 
založena v roce 1812. 
Vstup stojí 40 hřiven, do některých dalších 
expozic se také platí, tak jsme byli za dalších 
20 hřiven v docela chudé části bonsaji a 
orchidejí. I tak jsme si za hodinu a půl prošli 
většinu parku s bambusy, cedry, 
banánovníky, platany, palmami a mnoha 
dalšími exotickými i nám známými stromy a 
květinami. 
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Kolem poledne vyrážíme dál na východ. Ve městě 
Alušta se hlavní cesta stáčí na sever na Simferopol, 
my však jedeme dál kolem pobřeží. 
 
Odpoutává se také trolejbusová drahá, vedoucí z 
Jalty až do hlavního města a patří tak se svými více 
jak 80 km k nejdelším na světě. Míjíme také 
rekreační středisko Artěk, známé jako bývalý tábor 
pionýrů z dob „vzkvétajícího socialismu“. Nad 
městem ční 565 m vysoký „kopec“ Aju – Dag. 
 
Dále jedeme po užších, ale slušných silnicích 
serpentinami po pobřežních kopcích a vesnicích. 
Po cestě také posvačíme u jedné z všude 
přítomných vinic, kde se najde i po sklizni stále ještě 
dostatek sladkých hroznů. 
 
Na plážích jsou i zbytky posledních turistů – na 
koupačku to ale nevypadá… 
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Před třetí hodinou přijíždíme k pevnosti Sudak. 
Tato bývalá janovská pevnost (1365 n.l.) bývala 
součástí Hedvábné stezky a je rozložena na 30 ha. 

 
Je propletena řadou cestiček a stezek, některé 
jsou schůdné jen pomocí lana, my však zůstáváme 
mezi turisty a jen si hlavní části pevnosti projdeme procházkou. 
Shora je však nádherný výhled na celé okolí, až se člověku tají dech. 
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Ideální místo na posezení a rozjímání. 
 
 

 
Popojedeme ještě kousek dál do zálivu, kde 
je známé letovisko Nový Svět. 
 

 
 
Po tomto úžasném místě vyrážíme na 
posledních asi 20 km dnešního dne. Po páté 
hodině přijíždíme do městečka Kurortnoe. Je 
zde museum, odkud se vychází na prohlídku 
do chráněné krajinné oblasti Kara Dag. 
 
 
Jde se tam jen s průvodcem, tak se tam zítra 
chceme vypravit. Toto by měl být vrchol naší 
krymské návštěvy. 
 

 
Po chvilce kroužení po vesnici si domluvíme 
ubytování v jednom z místních penziónů. Paní 
nám nabídne pokoj pro 4 za 200 hřiven, což by 
bylo nejlevnější ubytování naší cesty. Je to však na přistýlce, tak raději chceme dva pokoje a 
paní ještě přemluvíme na snídani za 30 hřiven za jednoho. I tak je to naše nejkomfortnější a 
nejlevnější ubytování.  Zítra vstáváme na sedmou, v osm je první vstup do parku. 
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8. den (čtvrtek 26.9.) Jalta – Sudak – Kurortnoe – 163 km 
Poplatky: parkovné botanická zahrada 20 UHR, pevnost Sudak 20 UHR 
Ubytování: Penzion Kurortnoe 200 UHR za 2 lůžkový pokoj + 30 UHR /os snídaně (12 
€/osoba) 
Památky: Nikitská botanická zahrada 240 UHR (40 UHR/osoba vstup, 20 UHR/osoba 
bonsaie), pevnost Sudak 140 UHR (35 UHR/osoba) 

Panorama z pevnosti Sudak 
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9. den pátek 27.9. 

Poslední den našeho pobytu na Krymu byl 
jeden z dalších velkých zážitků. Ráno nám paní 
domácí dle dohody udělala snídani. Docela 
vydatnou - sýry, salám, zeleninu, sladké a jak 
jsme včera večer předem domluvili také 
„jajky“, jak jsme nedobrou ruštinou nazvali 
vajíčka. 
Zbytek, co jsme nesnědli, nám paní nabalila 
na cestu a před osmou jsme vyrazili. 
 
V osm hodin měla být první výprava do 
chráněné oblasti Kara Dag, kam se může 
pouze s průvodcem. Po zaplacení částky 70 
hřiven za dospělého si nejdříve prohlédneme 
přírodovědné muzeum, chvíli trvá, než se 
sejde aspoň malá skupina, nakonec však před 
devátou vyrážíme.  
 
Je nás celkem osm a provádí nás mladá 
průvodkyně, samozřejmě v ruštině. 

 
Cesta o délce 7 km má trvat 4 hodiny, 
nakonec se vracíme asi za 3 a půl, ale plni 
dojmů a úžasných pohledů, které se dají jen 
těžko popsat. 
 
Oblast vznikla výbuchem sopky, a proto jsou k 
vidění různé výtvory, které nám průvodkyně 
popisuje. 
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Vidíme tak třeba příchod poddaných ke králi. -> 
 

 
<- Ležící dívku. 

 
Ďáblův prst. -> 

 

 
<- Dva slony. 
 

Nejkrásnější pohled je pak na zlatá vrata – zolotye vorota. 

 
Opravdu zážitek, kvůli kterému se dá jet tisíce km daleko. 
Na konci procházky se otevírá nádherný výhled na záliv a městečko Ordžonikidze, kde Jirka 
trávil před několika lety rodinnou dovolenou. 
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Po jedné hodině vyrážíme přes celý Krym na zpáteční cestu. Míjíme města Feodosia, Džankoj, 
hranice Krymu, opět Cherson s Dněprem a Mikolajev.  
 

 
Neskutečné dálky hltáme po silnicích různé kvality, ale stále jedeme kolem stovky a víc.  

 
Přesto, až před devátou večer, kdy jsme ujeli 
za 7 hodin něco přes 500 km, zůstáváme ve 
městě Voznesensk. Hotel s názvem 
Centralnyj je na ulici Lenina a přes ulici je 
park s jeho sochou. Opravdu dokonalý návrat 
do minulosti. Hotel za 150 hřiven na hlavu je 
podobný, Libor dokonce musí zahřívat 
teploměr, aby navodil dojem tepla. Venku je 
jen 8 stupňů a na pokoji 18… 
Naštěstí jsme opět něco nakoupili tak se 
zahříváme i vnitřně. 

 
Zítra chceme navštívit další ukrajinské divy a pak přes noc vyrazíme na zpáteční cestu.  
Bude to ale ještě pořádná dřina, čeká nás ještě mnoho km za volantem.  
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9. den (pátek 27.9.) Kara Dag (pěšky) – 7 km, Kurortnoe – Cherson – 
Vozněsensk – 521 km 
Památky: chráněná oblast Kara Dag s průvodcem – 280 UHR (70 UHR/osoba) 
Ubytování: Hotel Centralnyj Vozněsensk 300 UHR za 2 lůžkový pokoj (14 €/osoba) 

 

Vlevo Ordžonikidze, uprostřed cca 400 km olympijské Sočí 
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10. den sobota 28.9. 

 Ráno jsme vstali kolem sedmé s cílem, že v osm 
vyrazíme na předlouhou cestu domů. 
 
Museli jsme ještě platit za ubytování, k čemuž 
bylo potřeba vyměnit hřivny. Jako již po 
několikáté, při našich cestách, ve směnárně 
nefungoval počítač, takže paní musela dát za 
vděk eurem. Tímto se nám však celý odjezd 
protáhl o téměř hodinu.  

 
První zastávkou dne je Umaň, kde se nachází 
jeden ze sedmi divů Ukrajiny, park 
Sofijivka. 
Část cesty před městem najíždíme na dálnici 
vedoucí až do Kyjeva, čímž se cesta zrychlí a 
210 km jsme urazili za necelé dvě hodiny.  

 
Park je velký 170 ha, což je jasné, že 
nemůžeme celé projít. 
 
Přesto zaplatíme 25 hřiven na hlavu vstupné 
a necelou hodinu věnujeme prohlídce této 
zajímavostí.  

 

Park nechal vybudovat roku 1793 hrabě Topicky 
pro svou ženu Sofii, která se mu zato “odměnila” 
nevěrou. V parku bylo plno lidí, stánků a dalších 
atrakcí, což jen svědčí o jeho atraktivnosti. 
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Po půl dvanácté vyrážíme dál na Kamenec Podolský, další z divů Ukrajiny. Po cestě 
projíždíme městy, kde jsou stále zachovalé pomníky Lenina či vojenská muzea.  

 
Je to tam však dalších téměř 400 km, takže až po šesté večer parkujeme v historickém centru 
tohoto stotisícového města. 
Přes hluboké údolí přejdeme po kamenném “tureckém” mostě na pevnost.  Ještě mají do 
osmi otevřeno, tak zaplatíme vstupné a alespoň si prostory pevnosti rychle prohlédneme.  
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Centrem města je Rynek polski s katedrálou s minaretem, který dříve sloužil jako mešita. 

Začíná se stmívat, tak se v jedné z mnoha restaurací navěčeříme a po půl deváté startujeme. 
Zajímavostí je placený vjezd na kamenný most za 5 hřiven. Jinak jídlo v restauraci standardní 
ceny – boršč 10 UHR, pelmeně 15 UHR, vajíčková omeleta 10 UHR, pivo 10 UHR. 

 
 

Kamenec Podolský je starobylé město a historické středisko kraje Podolí na jihozápadě 
Ukrajiny. Název města pochází od slova kámen a názvu kraje Podolí.  

Městem protéká řeka Smotryč, která zde tvoří hluboký kaňon. Skály kaňonu v podstatě 
obklopují staré město, které se nachází na poloostrově a od okolního světa jej odděluje úzký 
kousek souše, kterou od dávných dob střeží nejvýznamnější stavba Kamence - Stará pevnost. 

 Poblíž se stala jedna z prvních a největších masových vražd Holokaustu 27. a 28. prosince 
1941. V těch dvou dnech zde bylo zabito 23600 Židů, z nichž 14000-16000 bylo z Maďarska, 

ostatní většinou z Ukrajiny. 

 
Na hranice je to dalších víc jak 400 km, domů to máme 
přes tisíc. Většina cesty po západní Ukrajině je po 
špatných, často katastrofických cestách, 
připomínajících opravdu tankodrom a nikdy nevíte, 
kde se najednou objeví díra. Až asi 60 km od Lvova a 
pak až na hranice už je cesta pěkná a tudíž i rychlá. 
Ve 4:40 jsme na hranicích do Polska, kde strávíme 
téměř hodinu také díky manévru jedné nepříjemné 
celnice, která nás posílá do fronty pro nákladní vozidla. 
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Polská strana nakonec rychlá, pouze s prohlídkou vozu, kdy naše kontrolorka komentuje 
Liborovy turistické boty, že jsou kvalitní a má je také už šest let.  
 
Za sebou máme od odjezdu z ubytování ve Voznesensku přes tisíc km. 
Cesta přes Polsko a Ostravu domů už by měla proběhnout bez problémů a doma budeme 
kolem poledne. Výlet to byl zajímavý, poučný, ale také náročný. Přesto nám zůstane řada 
vzpomínek a povědomí o životě lidí i krásné přírodě z míst, kde se člověk jen tak nedostane. 
 

 

10. – 11. den (sobota a neděle 28. a 29.9.) Vozněsensk – Umaň – Kamenec 
Podolsky – Lvov – hranice Krakovec (1014 km) – Krakow – Ostrava – Žďár nad 
Sázavou (684 km) – celkem 1698 km 
Poplatky: parkování Umaň – 20 UHR, most Kamenec Podolsky – 5 UHR, mýto Polsko (2×9 
PLN = cca 5€) 
Památky: vstup park Sofiyvka – 100 UHR (25 UHR/osoba), pevnost Kamieniec Podolsky – 80 
UHR (20 UHR/osoba)HR/osoba) 
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Moldavsko, Ukrajina, Krym  
19.9. – 29.9.2013 - shrnutí 

 

MAPA TRASY 

 

 
 

Rusko, Ukrajina, Krym
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Celkem jsme ujeli: 

5131 km, z toho do Moldavska 1294 km, po Moldavsku 594 km, po Ukrajině 

2559 km, z hranic Ukrajiny do Žďáru 684 km 

Poplatky (včetně parkovného, mýta a silničních poplatků): 1 744 Kč 

Vstupy do památek:  3 761 Kč 

Ubytování (7 nocí):  10 052 Kč – 360 Kč/os/noc (cca 14 €) 

Nafta: 14 938 Kč , tankováno 463 l, průměrná spotřeba 8,5 l/100 km, 

průměrná cena nafty 28,50 Kč/l 

Celkem náklady: cca 35 000 Kč = cca 8750 Kč/osoba + nákup doma + 

vlastní útrata cca 10 000 Kč / osoba 

 

Kurzy měn: Euro = 26 Kč, UHR (Ukrajinská hřivna) = 2,43 Kč, MLEI 

(Moldavský LEI) = 1,51 Kč, PLN (Polský Zlotý) = 6,4 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jaře 2014 byl Krym násilně obsazen a připojen k Rusku… 

MOLDAVSKO 

rumunsky Republica Moldova 

ukrajinsky Молдова 

rusky Молдавия i Молдова 
 

Hlavní město: Kišiněv (Chisinau, 1mil. ob.) 

Rozloha: 33 843 km² 

Obyvatel: 3,5 mil. 

Měna: moldavské leu 

Republika: od 27.8.1991 odtržením od SSSR 

UKRAJINA 
 

ukrajinsky Україна 
 

Hlavní město: Kyjev (2,6 mil. ob.) 

Rozloha:  603 700 km² 

Obyvatel: 45,6 mil. 

Měna: ukrajinská hřivna 

Republika: od 24.8.1991 odtržením od SSSR 
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