
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           
                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

      OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY                           
         (s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 
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   Vydejte se tedy spolu  s námi na holé travnaté hřbety zakarpatských Polonin, do hlu-

bokých a v lesích utopených údolí. Do pustých a velice těžko přístupných kamenných 

Horban, které jsou skutečnou výzvou všem turistům – fajnšmekrům, ale i do měst a 

městeček, do horských vesnic plných roubených dřevěnic, před kterými by zbledla zá-

vistí naprostá většina skanzenů v naší republice. Vydejte se s námi na dobrodružnou 

cestu poznání do Východních Karpat, ve kterých se snoubí století 19., 20. i současné 21. 

Vydejte se s námi do míst, kde ještě přežívají poslední z pamětníků první Českosloven-

ské republiky, do míst, kde minulost, současnost i, věříme, že proevropská, budoucnost 

si v těžko opakovatelném koloritu podávají ruce… 

 



INFORMACE PŘED ODJEZDEM AKCE 
S OVýTem POLONINY PODKARPATSKÉ RUSI 

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
v sobotu 19.srpna 2017  v 6.00 hodin před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky v České Lípě 

                                     další místa a časy odjezdů 
v 6.45 hodin z Mladé Boleslavi od Kulturního domu, 

v 7.15 hodin z Turnova od vlakového nádraží, 

v 11.00 hodin z Hranic na Moravě od vlakového nádraží (odj. rychlíku ČD z Brna v 9.02 hodin) 

 

podrobný program akce 
 

 

1.den – sobota 19.srpna 2017: další cesta povede přes hraniční přechod Bumbálka/Makov na Slovensko a dále 

přes Žilinu do oblasti Zemplínské Šíravy, kde máme v Trebišově zajištěn 

nocleh., 

2.den – neděle 20.srpna 2017: cca v 6.00 h snídaně a odjezd na hraniční 

přechod Ubĺa/Malyj Bereznyj. Po odbavení cesta přes Volovec do Karpat. 

Odpoledne (časy v tento den bez záruky vzhledem k nevyzpytatelným 

hranicím) příjezd k SINĚVIRSKÉMU JEZERU, které budete moci obe-

jít (vstup do NP cca 30.-UAH., délka trasy cca 2 km)  nebo se třeba jen 

posadit na jeho břehu či v místní skvělé kolibě a dát si zde tradiční šašlik. 

Zdejší pobyt si můžeme zpestřit cca 2,5-hodinovou procházkou do obce 

SVOBODA, obce s krásnými dřevěnými domky rozesetými po místních 

stráních. Je to fotogenická obec, určitě jedna z nejkrásnějších vsí, kterou 

lze v ukrajinských Karpatech spatřit. V podvečer ubytování v údolí řeky 

Těrebly, kde strávíme celkem 4 noci., 

3.den – pondělí 21.srpna 2017: snídaně a pěší túra v POHOŘÍ 

GORGONY:   Siněvirskaja Pol´jana-chata Pereniz-Plaek-býv.Muzeum vorařství-Šlagbaum-Siněvirskaja 

Pol´jana. Celkem cca 21 km. Nocleh ve stejném místě., 

4.den –úterý 22.srpna 2017: snídaně, možnost pěší túry v POHOŘÍ GORGONY:  chata u hájenky mezi 

Pol´janou a Siněvirem-Piškoňa-V.Gropa-Negrovec-Horb-Koločava. Celkem cca 24 km. Posezení v restauraci 

bývalé Četnické stanice a návrat mikrobusem do místa ubytování (na stejném místě v Siněviru)., 

5.den – středa 23.srpna 2017: snídaně a po ní cesta opět do KOLOČAVY. Návštěva obce, která v povědomí 

Čechů uvízla hlavně díky Ivanu Olbrachtovi, který zde v období první 

republiky pobýval a sbíral materiál pro svoji tvorbu. Jeho pomník si 

prohlédnete před místní školou, ve které je také malé muzeum. 

Z pamětihodností obce nás asi nejvíce přitahuje hrob Nikoly Šuhaje a 

jeho ženy Eržiky… Podíváme se také k tradičnímu dřevěnému kostelu 

sv.Ducha, u něhož najdete hroby čs.četníků zastřelených Nikolou Šuha-

jem. Po prohlídce Koločavy 

možnost pěšího výletu v  

 POHOŘÍ PO-LONINA 

KRASNA: výstup z Koloča-

vy na vrchol Strimby (1719 

mn.m.). Návrat stejnou ces-

tou do Koločavy (celkem cca 16 km) a poté mikrobusem do místa 

ubytování., nocleh., 

6.den – čtvrtek 24.srpna 2017: snídaně., pro zájemce   výlet 

v POHOŘÍ POLONINA KRASNA: z Koločavy do sedla Prieslop 

(931 mn.m.) a po hřebenu části Karpat–Poljana Krásna–Německá 

Čorná–Ruská Čorná-Usť Čorna (cca 18 km) nebo objezd mikrobu-

sem z Koločavy do Usť Čiorna (cca 3 hodiny). Z  Usť Čorné (místní 

železniční trať tady smetla cca před 15-ti lety veliká povodeň) přeje-

deme mikrobusem do    SOLOTVINA,  jehož okolí je známé výsky-

tem soli kamenné. Nejníže položená místa byla zaplavena vodou, a 

tak vznikla solná jezírka, která jsou dodnes využívána jako přírodní bazény. Teplota vody v jezírkách je opti-

mální – okolo 22 st.C. Využijete i Vy čas na koupání? ROZHODNĚ NENECHÁVEJTE DOMA PLAVKY, 

TADY TO MUSÍTE URČITĚ VYZKOUŠET! V podvečer pak cesta přes DILOVE (zastavíme se v místě, 

kde je označen bod, který je údajně geografickým středem Evropy) a Rachiv (naprosto nezajímavé město) do 

JASINĚ, obce, která byla nejvýchodnější obcí bývalé Československé republiky. Zde ubytování a nocleh., 



7.den – pátek 25.srpna 2017: po snídani odjezd a cesta busem přes Jablonické sedlo (931 m n.m.) do Tatarova a 

dále do města VOROCHTA. Zde krátká zastávka v tomto významném turistickém, a především  zimním,  stře-

disku. Jsou zde skokanské můstky, ale také krásné dřevěné kostely a prochází tudy železnice s nádherným via-

duktem z dob Rakouska-Uherska. Po kamenité cestě plné výmolů 

Vás odvezeme k bráně do Karpatského národního parku (zde se 

platí vstupné ve výši cca 50.-UAH, cena bez záruky) a pokud to 

půjde co nejblíže k  turbáze Zarosĺak (od brány cca 8 km).  Odtud 

se vydáme na turistický výšlap POHOŘÍM ČERNOHORA, a to 

na nejvyšší horu ukrajinských Karpat a celé Ukrajiny – na horu 

HOVERLU (2061 m n.m.). Cesta je dlouhá něco málo přes 4 km a 

náš výstup v průměru trvá 3,5 hodiny. Smrkové lesy se střídají 

s jalovci, otevírají se široké rozhledy k východu a k severu. Také 

z vrcholu Hoverly se Vám otevřou jedinečné neopakovatelné po-

hledy na travnaté hřebeny Svidovce, divoké hřebeny Rachovských 

hor i na tajemné vrcholky pohoří Hriňavy a Čivčiny. Sestup z hory 

můžete absolvovat po stejné cestě, nebo si zvolit okružní cestu, 

která Vás vede po jiné cestě zpátky na parkoviště u turbázy Za-

rosĺak. Pro pobyt v oblasti Hoverly jsme vyhradili celý den, výstup a sestup i s odpočinkem Vám bude trvat cca 

5-6 hodin. Možný, ale velmi náročný,  je ovšem také sestup přes sedlo pod Pietrosem k turbáze Kožmienka a do 

Lazeščiny (celá túra cca 9 hodin) nebo až do místa našeho ubytování v Jasini, cesta z vrcholu trvá cca 7 hodin 

(celkem od parkoviště pak asi 10 hodin). Nocleh ve stejném místě, tedy v Jasini.,   

8.den – sobota 26.srpna 2017: snídaně, dopoledne ještě  možnost 

návštěvy dřevěného kostela Strukivské církve v JASINI a možnost 

procházky po okolí obce vč. „tančícího“ mostu přes řeku nebo výstup 

na Čornou horu v ČORNOHORSKÉ POLONINĚ (2020 mn.m., 

bývalý nejvýchodnější bod meziválečného Československa, tam a 

zpět cca 10 km),  po poledni přejezd přes Chusť a kolem Mukačeva 

do UŽHORODU., zde zastávka v blízkosti pevnosti a vstupu do 

skanzenu, do kterého jsou soustředěny staré stavby ze Zakarpatské 

Ukrajiny. Prohlídka skanzenu bude závislá na otevírací době a našem 

dojezdu… Po dohodě je možné odjet z Jasině již v dopoledních hodi-

nách a v Užhorodu tak vznikne prostor na prohlídku. V podvečer 

přejezd hranic Mal´yj Bereznyj/Ubĺa a  dojezd do penzionu 

v blízkosti Zemplínské Šíravy., po příjezdu ubytování a nocleh., 

9.den – neděle 27.srpna 2017: snídaně, cca v 10.00 hodin odjezd a cesta přes Prešov, Vysoké Tatry a Žilinu do 

Čech., předpokládaný návrat do Hranic na Moravě do 16.00 hodin (odjezd rychlíku do Brna v 16.19 hodin), do 

Turnova do 19.30 hodin, do Mladé Boleslavi cca ve 20.00 hodin a do České Lípy příjezd cca v 21.00 hodin. 

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas   

s platností minimálně do 26.listopadu 2017 
 

 

     jazyk  

   Na Ukrajině  je úředním jazykem ukrajinština a ruština, hodně obyvatel ovládá ovšem také tatarštinu, méně již 

rumunštinu, maďarštinu či polštinu. Mladší lidé mluví také anglicky…   
 

     jaké bude počasí? 
   Na Ukrajině   bývá v srpnu teplo,  průměrná denní teplota 25 st.C, 

v horských oblastech 18 st.C. Při balení svého oblečení  přibalte také 

pláštěnku nebo deštník, ale i sluneční brýle… Nezapomeňte ani na plavky 

v případě, že budete chtít využít koupání ve slaném jezírku… Vřele dopo-

ručuji! 
 

        cestovní formality, víza 
   Pro cestu je třeba platný cestovní pas, jehož platnost je minimálně 3 

měsíce po návratu z Ukrajiny. Na Ukrajinu nejsou třeba víza. 
 

 

 

 



     ubytování, stravování, spropitné                                      

   Ubytování v rámci akce je zajištěno v Trebišově (1x), u Zemplínské Šíravy (1x), v Siněviru (4x) a v Jasini (2x) 

v jednoduchých hotelech (penzionech), vždy ve 2-, příp. 3-lůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny sociálním 

zařízením.    

    Snídaně jsou jednoduché, kontinentální a obyčejně obsahují džus, kávu nebo čaj, někdy kakao, pečivo, máslo, 

džem nebo sýr.  

    Nezaručuji možnost vaření na pokoji. 

    Všude, kromě túr v horách, bude možnost stravy i v restauracích a různých stravovacích zařízeních. Minimál-

ně obden bude možnost nákupu potravin v prodejně.  

    Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale také na Ukrajině se voda  nakupuje v obchodech.  

    V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Na-

účtovaná částka většinou nezahrnuje spropitné.   
 

      čas 
   Na Ukrajině platí tzv. Východoevropský čas (VEČ). Tento čas je posunut oproti našemu času o jednu hodinu, a 

to včetně letního času. Na hranicích mezi Slovenskem a Ukrajinou je třeba posunout ručičky na hodinkách o 

jednu hodinu dopředu, při zpáteční cestě pak o hodinu nazpět. Platí tedy, že pokud je v ČR 12.00 hodin, na Ukra-

jině je již 13.00 hodin.  
 

      oblečení 
    Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité je vzít s sebou 

také větrovky do  hor. Nezapomeňte také na krátké kalhoty a hlavně dobrou, nejlépe kotníkovou, obuv. Zmínka 

o oblečení již v kapitole „Jaké bude počasí? 
 

 lékařská péče, pojištění, očkování, důležitá telefonní čísla 
V rámci   akce  není   zajištěno  pojištění.  Zdravotní  pojištění  doporučujeme     uzavřít  u Vaší komerční 

pojišťovny na celou dobu pobytu v zahraničí nebo na internetových stránkách:        

www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni 

Očkování není třeba. 

Na Ukrajině je třeba počítat s poněkud horší úrovní lékařské péče, zejména v zařízeních mimo Kyjev a Lvov.    

Důležitá telefonní čísla: 

Záchranná služba  03        Policie  02     Požárníci 01      

                                           

      měna, doporučené kapesné  
  Měnovou jednotkou Ukrajiny  je ukrajinská hřivna (UAH).   
Název hřivna měla už měna Kyjevské Rusi v 11. století. 
Novodobá hřivna se do oběhu dostala 2. září 1996, kdy nahradila pře-
dešlou měnu - ukrajinský karbovanec - která byla dočasnou měnou v 
období přechodu ze sovětského rublu na ukrajinskou hřivnu (1992-
1996). Hřivna vycházela z karbovance v poměru 100 000 karbovanců = 
1 hřivna. Karbovanec byl zaveden proto, aby překlenul období hyperin-
flace a aby nová ukrajinská měna tento problém už neměla. Hned v roce 
1992 začaly přípravy na zavedení hřivny - v Kanadě byly vytištěny první 
bankovky, které až do roku 1996 čekaly na své použití. Tehdejší prezi-
dent Ukrajiny podepsal 25. srpna 1996 zákon o zavedení hřivny do 
oběhu. Karbovanec a hřivna souběžně platily mezi 2. zářím a 16. zářím, 
od 17. září byla jedinou platnou měnou hřivna a karbovanec přestal 
existovat 
Jedna hřivna je tvořena 100 kopijkami (ukrajinsky копійка / kopijka). 

Bankovky a cestovní šeky všech hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerční bance. Ukrajinské 

hřivny koupíte u nás v síti směnáren Tourist-centrum (mj. v České Lípě na pěší zóně nebo v hypermarketu Al-

bert, v Mladé Boleslavi na autobusovém nádraží apod.) - viz http://www.tourist-centrum.cz/.  

Vzhledem k tomu, že přijedeme na Ukrajinu v neděli a budeme se pohybovat první dny vesměs v horách, kde 

nebude možnost výměny ukrajinských peněz, doporučujeme zakoupit hřivny již tady. Předpokládám, že první 

„jistá“ možnost vyměnit peníze na Ukrajině bude až v Jasini. 

V případě, že nakoupíte eura nebo americké dolary, nakupujte pouze menší bankovky (ne stovkové bankovky). 

POZOR! Ukrajinské směnárny nesměňují opotřebované bankovky.   
Současné kurzy:  1.-USD = cca 23,50 Kč, 1,-eur = cca 26,50 Kč, 1.-UAH = cca 1,30 Kč.  

Pro cestu přes Slovensko je vhodné mít s sebou také eura (kdo by si nedal  po cestě  halušky nebo pirohy? – a 

bude příležitost).  

KAPESNÉ: vstupenky:  na vstupy do národních parků  je třeba cca 150.-UAH. 

Celkem, včetně kapesného na stravu, Vám doporučujeme  vyměnit cca 1500.-UAH, tj. cca  1950.-CZK.   

 

https://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni
http://www.tourist-centrum.cz/


     nákupy, clo 
   Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají slušný 

standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. Jejich součástí 

jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 

09.00-18.00 hodin, o sobotách 08.00-13.00 hodin.  

Celní předpisy Ukrajiny se prakticky neliší od celních norem 

států Evropské unie. Rozdíl však představuje zejména převoz 

valuty přes ukrajinskou hranici. Vývoz valuty z území Ukrajiny 

v ekvivalentu 3 000 USD a vyšší částky musí být podložen do-

kumentem o legálnosti nabytí uvedené částky na území Ukraji-

ny. Takovým dokumentem je zpravidla celní deklarace o dovozu 

této částky na území Ukrajiny, bankovní potvrzení o převedení 

této částky ze zahraničí. Doporučuje se při příjezdu raději dekla-

rovat veškerou dováženou valutu (i částky nižší než ekvivalent 3 000 USD), dražší osobní věci (zlato, elektro-

nická technika). Taktéž se doporučuje zdržet se vývozu uměleckých předmětů, dovozu a vývozu zbraní, 

střeliva, omamných a psychotropních látek a věcí, u nichž není možné prokázat jejich původ. Na základě 

dosavadních zkušeností se nedoporučuje turistům cestovat na území Ukrajiny se slzným plynem ve spreji. 

Totéž je možno říci o dovozu nožů. S nimi není zakázáno cestovat, ale vyžaduje-li to jejich charakter - je 

nutné povolení k jejich držení. Doporučuje se na území Ukrajiny raději např. s loveckými noži vůbec ne-

cestovat.    
 

      bezpečnost 
   Na současné Ukrajině  je s opatrností  bezpečno, přesto se snažte vyvarovat některých skutečností:  nezachá-

zejte na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste ná-

padně šperky, fotoaparáty apod.  Ukrajinská policie je stále úplatná, v případě potřeby není u ní velkého zastání! 

 

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

z Ukrajiny do České republiky: 00420+ účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 18.30 hodin 

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

      elektřina  

    Do sítě je dodáván proud o napětí 220 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Není třeba žádný adaptér. 
 

      doprava  
    Přeprava bude uskutečněna malým mikrobusem pro 9 osob. Zastavujeme na pravidelných zastávkách, kde 

bude  možnost občerstvení a toalet. 
 

      zastupitelské úřady    
                       Velvyslanectví České republiky na Ukrajině: 

Poselstvo Českoj Republiky, Jaroslaviv Val, 34-A, Kiev 019 01     

Tel.: +0038044/272-2110, 272-0431, 272-0807 Fax: +0038044/272-6204 

e-mail.: kiev@embassy.mzv.cz 

                        Generální konzulát Lvov: Antonoviča 130/a, Lvov 79057 

Tel.: 00380/322-976893, 322-976894, fax: 00380/322-976896 

e-mail: lvov@embassy.mzv.cz 

                       Velvyslanectví Ukrajiny v České republice: 

Charlese de Gaulla 29, 160 00 Praha 6     

Tel.:  233342000, 23332131 

 

                        

 

 

            Přejeme Vám klidné přípravy      

                         na naší společnou akci            

            S OVýTem Poloniny Podkarpatské Rusi 

                           a jen hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

 

mailto:kiev@embassy.mzv.cz

