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

                                                                                                                                                                              

  

  

 

 

     Halič (ukrajinsky Галичина / Halyčyna; polsky Galicja; německy Galizien; latin-

sky Galicia) je historický kraj ve východní Evropě. Jako Královstvi Haličské a Vladi-

miřské byla jedna z korunních zemí habsburského soustátí (později Rakouského císařství a 

Rakouska-Uherska). V letech 1918-1919 bylo území krátce rozděleno mezi obnovené Polsko a 

Západoukrajinskou lidovou republiku, poté bylo celé součástí Polska. Od roku 1939 byla vý-

chodní část území součástí SSSR a v jeho rámci patřila k Ukrajinské SSR, od roku 1991 je 

východní část součástí nezávislé Ukrajiny. Tento rakouský správní celek byl vytvořen při 

prvním dělení Polska roku 1772 z jižní části Polska, tvořící v té době součást původní polské 

Malopolské provincie. Na území moderního Polska však tento rakouský zábor představovaly 

především části historického Malopolska, teprve východ území, zahrnující především oblasti 

na území dnešní Ukrajiny a pruh území na jihovýchodě Polska, představuje původní Halič, 

respektive Červená Rus, s městem Halyčí, které bylo ve 12.–13. století sídlem haličského, 

resp. Haličsko-volyňského knížectví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 
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INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 

      sraz účastníků – odjezdy    
v úterý 25.srpna 2020 v 6.45 až 7.00 hodin v České Lípě u KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky. 

Odjezd z České Lípy v 7.00 hodin a ze Cvikova z náměstí od MěÚ v 7.20 hodin. 
 

 

    program akce   
 

       1.den – úterý 25.srpna 2020: další cesta povede přes Liberec do Polska a ze Zhořelce po dálnici okolo 

Wroclawi, Opole a Katovic do KRAKOVA. Po příjezdu v odpoledních hodinách prohlídka jedinečného histo-

rického města s hradem Wawelem a hlavním náměstím – Rynkem, 

kde najdete mj. Soukenice či katedrálu P.Marie… Procházka městem, 

poté ubytování a nocleh.,      

       2.den – středa 26.srpna 2020: po snídani cesta na východ Pol-

ska a kolem poledne přejezd polsko-ukrajinských hranic. Odpoledne 

procházka okolo jezer v JAVORIJVSKÉM NÁRODNÍM PARKU. 

V podvečer příjezd do LVOVA, večerní zastávka u nasvícené Opery. 

Poté ubytování a nocleh., 

       3.den – čtvrtek 

27.srpna 2020: po snídani 

procházka centrem jedi-

nečného ukrajinského 

města LVOV, zapsaného 

na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Navštívíme např. 

radnici s věží, náměstí Rynok, římskokatolickou katedrálu, Armén-

skou katedrálu, dominikánský kostel či další kostely, budovu Národ-

ního akademického divadla opery a baletu (Opery) – dle momentální 

situace možnost exkurze do interiérů divadla., na hlavní tepně - Pro-

spektu Svobody se zastavíme u Ševčenkova památníku. Odpoledne 

krátký výlet do městečka ŽOVKVA, ve kterém si prohlédneme dře-
věný kostel Nejsvětější Trojice, někdy nazývaný jako Vánoční kostel. 

V Žovkvě poté zastávka u bývalého zámku. V podvečer návrat do Lvova., podvečerní a večerní pobyt v centru 

města., nocleh., 

      4.den – pátek 28.srpna 2020: po snídani celodenní výlet do 

POČAJIVA, kde navštívíme druhý největší pravoslavný klášter 

v rámci celé Ukrajiny – POČAJAVSKOU LÁVRU. Odpoledne 

zastávka a prohlídka hradu KREMENEC a zde také návštěva 

dalšího pravoslavného kostela ve stejnojmenné obci. Tato obec 

leží již na území Volyně. V podvečer návrat do Lvova, nocleh ve 

stejném hotelu., 

      5.den – sobota 29.srpna 2020: snídaně a dopolední přejezd 

do starého města 
STRYJ. Po krátké 

zastávce přejedeme 

do NÁRODNÍHO 

PARKU SKOLIVSKI BESKYDY, kde navštívíme příjemné 

kaskády. Později zastávka v haličském městě DROHOBYČ a 

v lázeňské části TRUSKAVCE – možnost ochutnávky zdejšího 

léčivého pramene a procházky lázeňským parkem. V podvečer 

ubytování přímo v Truskavci., nocleh., 

      6.den – neděle 30.srpna 2020: po snídani cesta na ukrajinsko-

polské hranice., odbavení a poté cesta po dálnici okolo Řešova, 

Krakova, Katovic a Wroclawi na hranice s Českem poblíž Zhořel-
ce., předpokládaný návrat do Cvikova ve 21.00 a do České Lípy ve 

21.30 hodin. 
Prosím zpáteční časy příjezdů přijměte bez záruky, vše bude záležet mj. i na době odbavení na ukrajinsko-polské hranici.  

 

 



 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 
 

 

 

        cestovní formality, víza 
   Pro cestu je třeba platný cestovní pas, jehož platnost je minimálně 6 měsíců po návratu z Ukrajiny. Na Ukraji-

nu nejsou třeba víza. 
 

 
 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

   Ubytování v rámci akce je zajištěno v Krakově (1x), ve Lvově (3x) a v Truskavci (1x). Vždy v hotelech střední 

kategorie a 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.  

    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. Naúčtovaná 

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 Polskem a Ukra-

jinou je třeba posunout ručičky na hodinkách o jednu ho-

dinu dopředu, při zpáteční cestě pak o hodinu nazpět. Platí 

tedy, že pokud je v ČR 12.00 hodin, na Ukrajině je již 13.00 hodin.  
 

      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      

 

      jazyk  
   Na Ukrajině  je úředním jazykem ukrajinština a ruština, hodně 

obyvatel na bývalé Haliči ovládá ovšem také polštinu, méně již 

rumunštinu či maďarštinu. Mladší lidé mluví také anglicky…   

 

      oblečení 
    Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejmé-

ně syntetických tkanin. Zmínka o oblečení je také  v kapitole „Jaké 

bude počasí? 

 

      jaké bude počasí? 
   Na Ukrajině   bývá v květnu příjemně,  průměrná denní teplota 19 st.C. Při balení svého oblečení  přibalte také 

pláštěnku nebo deštník, sluneční brýle, turistickou obuv pro krátké pěší procházky… 

          

      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.  

https://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni


 

      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 dokumentem o legálnosti nabytí uvedené částky na území Ukrajiny. Takovým 

dokumentem je zpravidla celní deklarace o dovozu této částky na území Ukrajiny, bankovní potvrzení o převe-

dení této částky ze zahraničí. Doporučuje se při příjezdu raději deklarovat veškerou dováženou valutu (i částky 

nižší než ekvivalent 3 000 USD), dražší osobní věci (zlato, elektronická 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 turis-

tům 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 necestovat.   

  

      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 předešlou měnu - ukrajinský karbovanec - která 
byla dočasnou měnou v období přechodu ze sovětského rublu na ukrajinskou hřivnu (1992-1996). Hřivna vychá-
zela z karbovance v poměru 100 000 karbovanců = 1 hřivna. Karbovanec byl zaveden proto, aby překlenul obdo-
bí hyperinflace a aby nová ukrajinská měna tento problém už neměla. Hned v roce 1992 začaly přípravy na zave-
dení hřivny - v Kanadě byly vytištěny první bankovky, které až do roku 1996 čekaly na své použití. Tehdejší pre-
zident Ukrajiny podepsal 25. srpna 1996 zákon o zavedení hřivny do oběhu. Karbovanec a hřivna souběžně plati-
ly 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/.  

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

POZOR! Ukrajinské směnárny nesměňují opotřebované bankovky.   

Současné kurzy:  1,-eur = cca 27,50 Kč, 1.-UAH = cca 0,90 Kč.  

Pro cesty přes Polsko a návštěvu Krakova je vhodné mít s sebou také polské zloté (cca 50.-PZN). 

KAPESNÉ: celkem, včetně kapesného na stravu, Vám doporučujeme  vyměnit cca 50.-€, resp. cca 1500.-UAH, 

tj. cca  1350.-CZK.   
 

      elektřina  

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

      doprava  
    Přeprava bude uskutečněna klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob. Zastavujeme na pravidelných zastáv-

kách, 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 
 

        

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce 

                      přeje za  KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefony +420702444925 a +420799525142  

http://www.tourist-centrum.cz/
mailto:kiev@embassy.mzv.cz

