
  Benátky severu – v případě Petrohradu je tato přezdívka na rozdíl od ji-

ných měst zcela na místě. Petrohrad, který byl postaven na blátě a vodě, je 

do posledního kousíčku stejně tak impozantní, křehký a bezbranný vůči po-

vodním jako Benátky. Řeky a kanály tvoří téměř jednu desetinu rozlohy měs-

ta, a to se z velké části nachází pouze tři metry nad hladinou moře. Kolem 

dokola se táhnou žulová nábřeží, zdobené mosty a ploty z tepaného železa 

s motivy delfínů, tritonů, nymf a heraldických i sovětských symbolů. Tmavé 

vody kanálů odrážejí štukové fasády okolních paláců natřených ledově mod-

rými, žlutými nebo meruňkovými a karmínovými odstíny barev. 

   Krása Petrohradu je plná melancholie., zašlá sláva a tragédie jsou všudy-

přítomné.  

   A Moskva? Zažívá neuvěřitelný boom. Vznikají nová nákupní centra, bary 

a noční kluby, všude září světla neonů, město trápí dopravní zácpy a zlatá 

moskevská mládež jde vždy s dobou. Panská sídla v pastelových barvách stojí 

vedle mistrovských děl období secese a jen o kousek dál narazíte na kon-

struktivistické patvary, sovětská sídliště i moderní prosklené administrativní 

budovy. Na návštěvníky zde čekají věhlasná umělecká díla či nádherně 

zrestaurované chrámy, jejichž zlaté kupole září v panoramatu města. 

 
                      

 

PŘIJMĚTE I PROTO NAŠE 

POZVÁNÍ NA CESTU… 

 

 

 

 
KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

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

 
PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

 

S OVýTem BÍLÉ NOCI V RUSKU 

(Petrohrad a Moskva) 

 

22.-26.června 2018 
 



INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

      sraz účastníků   
    v pátek 22.června 2018 v 9.30 hodin na Letišti Václava Havla v Praze v terminálu 1 úplně napravo od 

vchodu.  
 

      program akce   
 

       1.den – pátek 22.června 2018: odlet z Prahy letadlem společnosti  ČSA v   11.20 hodin do Petrohradu (přílet ve   14.45 

hodin místního času (doba letu 2:25 h), odbavení a v 16.00 hodin převzetí 

mikrobusu. Transfer do centra PETROHRADU, kde v podvečer navštíví-

me Petropavlovskou pevnost, která byla postavena na obranu ruských 

zájmů při deltě řeky Něvy a o jeden rok předběhla založení St.Petěrburgu 

samotného. Možná už při její výstavbě dostal Petr Veliký nápad postavit na 

tomto místě město. Dnes pevnost slouží pouze jako historická památka. My 

sem vkročíme přes Trojického most (výhledy na město z obou stran) Pav-

lovou a do pevnosti samotné pak Petrovou bránou. V pevnosti projdeme 

především okolo katedrály sv.Petra a Pavla. Pevnost projdeme podél 

jejích hradeb s šesti baštami. Z pevnosti pak sejdeme na břeh řeky, kde je 

zakotven křižník Aurora, který je zrenovován po nedávné dlouhodobé opra-

vě… Po prohlídce Petropavlovské pevnosti a zastávce u křižníku Aurora 

přejezd na hotel., ubytování, nocleh., 

       2.den – sobota 23.června 2018: celodenní prohlídka PETROHRADU. 

Tento den navštívíme centrum města. Naší prohlídku začneme na Něvském 

prospektu, který se honosí všemi architektonickými styly od baroka až po ruskou obdobu secese, a který je petrohradským 

ekvivalentem toho, co je Champs Elysées pro Paříž. Je to ulice impozantních rozměrů začínající u budovy Admirality na 

nábřeží Něvy a táhnoucí se úctyhodných 4,5 km až ke klášteru Alexandra Něvského za Fontankou. Její šíře je místy až 60 

metrů. Část ze 4,5 km samozřejmě jen projedeme mikrobusem. Pěšky projdeme 

přes Aničkův most nad řekou Fontankou, prohlédneme si dvě bývalé královské 

budovy - Aničkův palác a Běloselskij-Bělozerskij palác, a také  Kazaňskou 

katedrálu, která patří k vůbec nejstarším kostelům ve městě, postavenou po 

vzoru baziliky sv.Petra ve Vatikánu a jejíž polokruhovou kolonádu tvoří 96 

korintských sloupů. Uvnitř katedrály (otevřeno až od 11.00 hodin) je mj. hrobka 

maršála Kutuzova, který zde byl pohřben přímo na místě, kde se modlil předtím, 

než vyrazil do války. Později se dostaneme k Zimnímu paláci (dnes je v něm 

umístěna Ermitáž, kterou navštívíme v podvečer) na Palácovém náměstí. Pro-

hlédneme si samozřejmě toto pompézní náměstí, které přímo souvisí 

s neklidnou historií města. Připomínáme nyní alespoň „krvavou neděli“ 9.ledna 

1905 či 25.říjen 1917, kdy náměstí zažilo slavný útok na Zimní palác. Uprostřed 

Palácového náměstí stojí jeden z největších sloupů na světě, Alexandrův sloup, 

postavený na oslavu vítězství nad napoleonskými vojsky v roce 1812. Naproti 

Zimnímu paláci pak můžeme obdivovat monumentální stavbu generálního štábu 

ruské armády (Geněralnyj štab), budovu, která rámuje celou jednu stranu náměstí v gigantickém žlutém oblouku. Obejdeme 

Zimní palác, který je tou nejkvalitnější ukázkou ruského baroka. Kromě Ermitáže se zde dají navštívit za vstupné i zbytky 

původního Zimního paláce Petra Velikého, někdy známé jako „Petrova Ermitáž“. Za Zimním palácem stojí divadlo Ermitá-

že a bývalá Preobraženská kasárna. My se vydáme po Palácovém nábřeží, ze kterého se naskýtají nádherné výhledy na nejšir-

ší část řeky Něvy, projdeme okolo bronzové sochy Měděného jezdce na koni a prohlédneme si jednu z největších katedrál – 

katedrálu sv.Izáka. Interiér je přístupný za poměrně vysoké vstupné – cizinci si ji kupují až uvnitř, takže je dost času se 

rozmyslet, zda interiér za vstupenku chceme vidět. Zvláštní vstupné je možné zakoupit do 

kupole a na kolonádu (podstatně levnější, 262 schodů…). Později odpoledne se vrátíme na 

Palácové náměstí, kde až do zavírací doby můžete navštívit slavnou Ermitáž  (ten, komu by 

nestačily cca 2,5 hodiny, musí si svůj program v Petrohradu přizpůsobit a vyhradit si čas na 

Ermitáž v jiný den nebo na úkor jiných míst), jedno z největších muzeí na světě. Ermitáž sídlí 

v budově Zimního paláce, založila ji Kateřina Veliká a má na 350 výstavních sálů. Muzeum 

zahrnuje galerii s uměním italských, francouzských, španělských, vlámských, holandských i 

nizozemských mistrů, stejně jako anglické, německé a samozřejmě ruské umění, které zaujímá 

celé jedno patro. V Ermitáži najdete ale také umění sochařské, artefakty ze Sibiře či historické 

státnické místnosti a starověké památky.  

Po návštěvě Ermitáže, již ve večerních hodinách, ale vzhledem k „ruským bílým nocím“ tedy za denního světla, projdeme 

podél kanálu Mojky k Puškinově bytu, který Alexander Puškin pronajal v posledním roce svého života pro  svoji ženu, své 

čtyři děti a dvě manželčiny sestry. Okolo Martových polí (kdysi místo přehlídek carských gard) dojdeme k Letnímu sadu, 

který patří k nejvzácnějším veřejným městským parkům. Kdysi to sem do parku táhlo takové umělce, jakými byli Puškin, 

Gogol, Čajkovskij či ukrajinský básník Ševčenko… Dneska si tady asi rádi odpočineme my. Poté projdeme okolo Letního 

paláce, postaveného ve skromném stylu pro Petra Velikého a jeho ženu Kateřinu a Vy zde můžete za poplatek spatřit např. 

carovu ložnici… Jen o kousek dál se zastavíme u Labutího jezera, po němž i dnes plují labutě.       Před půlnocí se vydáme 

na noční projížďku lodí po řece Něvě (jízdné cca 800.-RUB, bez záruky), a to v čase mezi půlnocí a 3.00 hodinou noční, kdy 

můžeme pozorovat jedinečnou podívanou: zvedání mostů na Něvě. Návrat na hotel ovšem až někdy nad ránem… Pokud 

byste neměli zájem o projížďku po Něvě, pak vás dopravíme na hotel již večer – ALE přijdete v tomto případě o veliký 

zážitek. Spát se v Petrohradě moc nevyplatí!.,  



  

      3.den – neděle 24.června 2018:  cca v 9.00 hodin ráno  přejedeme mikrobusem  k nejhonosnějším a nejoblíbenějším 

carským palácům, kterými jsou PETRODVORCE a CARSKOJE SELO (dnešní název PUŠKIN). Petrohofské zahrady 

jsou otevřené do večera, horní zahradou můžete projít zdarma, do Dolního parku se vybírá vstupné. Zahrady jsou plné fontán, 

jezírek, upravených rozkvetlých ploch, kaskád, z nichž Velká kaskáda je chloubou Peterhofu. Voda zde stéká po modro-

žlutých keramických schodech a 142 vodních proudů zde tryská ze 64 míst, a to i z pozlacených soch a basreliéfů. Projdeme 

také okolo Velkého paláce, ve kterém se nachází státnické místnosti či carská apartmá. Odpoledne nás čeká cesta mikrobu-

sem do 25 km vzdáleného Carského Sela (Puškin). Zdejší Kateřinin palác 

s proslulou Jantarovou komnatou si budeme moci prohlédnout zcela bez záru-

ky (internetové vstupenky vyprodány dlouho předem), poté se projdeme i zdej-

ším parkem a okolo Velkého jezera. Naproti Kateřinina paláce stojí známé lyce-

um, kde svého času studoval Alexander Puškin. V podvečer se vrátíme do Petro-

hradu, zde volno, ve 22.00 hodin se přesuneme na Hlavní nádraží (dříve Mos-

kevské) v Petrohradu  a ve 22.50 hodin odjedeme lůžkovým vlakem „Double-

decker“ do Moskvy., noční přejezd., 

       4.den – pondělí 25.června 2018:  v 6.45 hodin příjezd do MOSKVY na 

nádraží Oktiabrskaja (dříve 

Leningradské), přejedeme měst-

skou dopravou do našeho hote-

lu, kde ponecháme zavazadla a 

poté se vydáme na celodenní 

prohlídku MOSKVY.  Začneme 

ve čtvrti Kitaj-gorod, tedy ve středověkých uličkách staré Moskvy. Odtud 

zamíříme ke Kazaňskému chrámu a Iverskou bránou vejdeme na Rudé 

náměstí (jedno z největších náměstí nejen v Rusku - 700x130 m), kde nej-

prve navštívíme komplex Kremlu a zde mj. Chrámové náměstí 

s Uspenským chrámem a chrámem Archanděla Michaela, příp. Zbrojnici či 

zvonici Ivana Velikého. Po prohlídce Kremlu přejdeme okolo Mauzolea 

V.I.Lenina (jak jinak jsme-li v Moskvě, ale předpokládám, že bez prohlíd-

ky…) a zajdeme do jednoho ze symbolů bývalého Sovětského svazu – do 

nákupního střediska GUM. Prohlídku Rudého náměstí skončíme u chrámu Vasilije Blaženého, který je zřejmě nejznámější 

památkou v Rusku. Tuto fantaskní pestrobarevnou stavbu nechal vystavět Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad Kazaň-

ským chanátem v roce 1556. Interiér (za vstupné) netvoří jen jeden velký 

prostor, ale je rozdělen na osm víceméně samostatných menších kostelů. 

Kousek od chrámu si prohlédneme tzv. Lobnoe město, zřejmě tu bylo dříve 

popraviště, od r.1534 se zde z kamenného podstavce vyhlašovala carská naří-

zení. Po odpočinku u řeky Moskvy pak obejdeme Kreml, projdeme Alexan-

drovský sad a dojdeme na Manéžní náměstí, jehož dominantou je jezdecká 

socha hrdiny 2.sv.války maršála Žukova. Stojí zde i žlutá neoklasicistní budo-

va Manéže s bílými sloupy, která byla původně jízdárnou a dnes je výstavní 

síní. Odtud to nebude daleko k budově Státní dumy (poslanecká sněmovna 

ruského parlamentu) a na Divadelní náměstí, kde spatříme budovy Velkého i 

Malého divadla. Odpoledne dojdeme i na pěší zónu, proslulý Arbat a 

z blízkého přístavu se vydáme na projížďku lodí po řece Moskvě… 

Značně unaveni se večer vrátíme autobusem MHD zpátky do hotelu., nocleh., 

       5.den – úterý 26.června 2018:  druhý den v MOSKVĚ. Po snídani 

v hotelu pojedeme autobusem hromadné dopravy k chrámu Krista Spasitele, 

přezdívanému cizinci Pussy Riot Cathedral…(vstup zdarma). Byl postaven na počest vítězství Rusů nad Napoleonem. Stalin 

jej nechal v r.1931 srovnat se zemí, ale po pádu režimu byl chrám postaven znovu na stejném místě a 31.prosince 1999 byl 

vysvěcen. Odtud metrem a autobusem k Univerzitě M.V.Lomonosova ve Vrabčích horách a procházka po okolí. Odpoledne 

přejezd metrem do City-Moskva, moderního Moscow International Bussines Centre, města plného mrakodrapů.  

Cca v 18.30 hodin městskou hromadnou dopravou cesta na letiště Šeremetěvo, odbavení a ve  22.10 hodin odlet letadlem 

společnosti ČSA do Prahy, přílet ve 23.55 hodin místního času (doba letu: 2:45 hodin).  

 

      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno v hotelech střední kategorie, a to ve 2- a 3-lůžkových pokojích, vždy vyba-

vených toaletou a sprchou.  

V obou hotelech máme zajištěny snídaně (celkem 3x). 

Po celé zemi lze ve městech  najít rychlá občerstvení i velice slušné restaurace s obsluhou.  

Ceny jsou v hlavních centrech obou měst vyšší než u nás, srovnatelné s cenami v Západní Evropě. 

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

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

vaná částka nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spro-

pitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
 
 

 

      cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas s platností minimálně do 26.prosince 2018 a platné 

vstupní  turistické vízum. 



 

      čas 
V Petrohradu i Moskvě platí tzv. Moskevský čas. Od roku 2011 zde neplatí letní čas. To znamená, že v této části 

Ruska je v létě o 1 hodinu více než u nás. 
 

    jazyk                                

V Rusku je úřední řečí ruština.           
 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Česká republika 

nemá s Ruskem dohodu o bezplatné zdravotní péči, která se netýká  

pro případ první pomoci. Doporučuji uzavřít před cestou kvalitní 

cestovní ZDRAVOTNÍ pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dosta-

tečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský před-

pis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ. 
 

      jaké bude počasí? 
Průměrná denní teplota v této části Ruska bývá v tomto období 21-26 stupňů Celsia. Nezapomeňte na přikrývku 

hlavy či klobouky a sluneční brýle pro případ slunečního záření.  
 

 

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

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 10.00-20.00 hodin, o sobotách 

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

Bezcelně mohou být do/z Ruska dováženy předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 200 cigaret 

nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků. BEZ ZÁRUKY, podmínky se často mění! 

NESMÍ SE DOVÁŽET MASNÉ A MLÉČNÉ VÝROBKY! 
 

 

      oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Pro delší procházky po 

městech a návštěvu kostelů jsou důležité dlouhé kalhoty, zakrytá ramena a pevná obuv. Ochranný oděv proti 

dešti je rovněž vhodný. V případě, že nehodláte vstupovat do kostelů, pak je dobré vzít s sebou také krátké 

kalhoty a lehčí oblečení. 

 

    doprava po Rusku, zavazadla 
Přeprava po Petrohradu a okolí bude uskutečněna  klimatizovaným mikrobusem. 

V Moskvě se budeme přepravovat městskou hromadnou dopravou, na přepravu je třeba cca 10.-€. 

POZOR! Pro přelety s ČSA je povoleno pouze kabinové zavazadlo o velikostech 56x40x28 cm a maximální 

váze 10 kg. S ohledem na program posledního dne doporučujeme batůžky na záda!  
 

 

    bezpečnost 
V Petrohradu a v Moskvě není víc nebezpečno než v jiných evropských metropolích., přesto byste se neměli po 

setmění vydávat do ulic měst sami.   

Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým místům. 

Tísňová volání: Policie - 02, hasiči - 01 a zdravotnická záchranná služba - 03 
 

      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 230/240 voltů, střídavý proud 50Hz. Adaptér do zásuvek není v Rusku třeba. 
 

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

z Ruska do České republiky: +420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 09.00 do 14.00 hodin a od 

15.00 do 19.00 hodin ve všední dny. Pošta do České republiky jde minimálně 1 týden.  

 

 



    měna, doporučené kapesné  
Ruskou měnou je RUSKÝ RUBL  (= 100 kopějek), označované mezinárodním symbolem RUB.  

Momentální kurz je cca 38.-Kč za 100.-RUB. 

Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  

Banky jsou otevřeny na letištích  24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 09.30-16.30 hodin, soukromé směnárny v centrech 

obou měst jsou otevřeny vesměs od 08.00 do 19.30 hodin,   v sobotu a v neděli od 10.00 hodin do podvečera.    

KAPESNÉ: 

Předpokládané vstupné (stav z dubna 2016): 

Petrohrad -Ermitáž                                    máte předplaceno       

Petrohrad – projížďka lodí po Něvě          800.-RUB 

Petrohrad – chrám sv.Izáka                       250.-RUB 

Petrohrad – Puškinův byt                          200.-RUB 

Petrohrad – Tichvinský hřbitov                 100.-RUB 

Petrodvorce                                                500.-RUB 

Puškin – Kateřinský palác                          máte předplaceno 

Moskva – Kreml, architektonický soubor vč.Chrámového náměstí   

                                                                    500.-RUB 

Moskva – Kreml, Zbrojnice                       700.-RUB 

Moskva – Chrám Vasila Blaženého          250.-RUB 

Moskva – Treťjakovská galerie (POZOR, jen v neděli, v pondělí zavřeno) 

                                                                   400.-RUB  

V některých kostelech se platí vstupy 50.- až 200.-RUB.  

Celkem doporučujeme cca 3000.-RUB  na jízdné a vstupenky, cca 2000.-RUB na 

stravu (prům.cena oběda nebo večeře je cca 350.- až 500.-RUB, pizza stojí od 

100.-RUB,  káva 50.-RUB, capuccino 60.-RUB, Coca-Cola cca 60.-RUB. 

Pohlednici zakoupíte za cca 20.-RUB, známku do CZ za 80.-RUB.  

Další suvenýry dle Vašeho uvážení. Doporučené celkové kapesné: 5000.-RUB 

Ceny vstupů pouze orientační, bez záruky!  

Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků. 
 

      náboženství 
V Rusku je nejvíce rozšířené pravoslavné náboženství. Mši můžete navštívit téměř každý den dopoledne i v 

podvečer  a každou neděli ráno, a také o náboženských svátcích. Pravoslavní věřící se křižují třemi prsty (nejpr-

ve hlavu, potom břicho, pravé a levé rameno). 

Během bohoslužeb není vhodné rušit věřící prohlížením si interiéru kostela. 
 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví a konzulát České republiky v Rusku: 

ul.Julia Fučíka 12/14, Moskva, telefon: (495)2760701, konzulární úsek (495)2760715  

Velvyslanectví Ruska v ČR: 

Korunovační 34, 16000 Praha 6-Bubeneč 

tel.: 233375650, 233379473 

Český dům v Moskvě: 

ul.3-aja Tverskaja-Jamskaja 36/40, tel.: (499)9782110 
 

 

        

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  


