
Město Kyjev 
Trasa: stanice metra Arsenalna – socha Matka Vlast 

Google trasa - https://goo.gl/maps/PyZ6ovh925vBtzyL6 (možnost přenesení trasy do mobilu) 

 

https://goo.gl/maps/PyZ6ovh925vBtzyL6


 

Chtěli byste si prohlédnout Kyjev a nevíte kam zajít? Zkuste náš tip na jeho prohlídku. 

Trasa začíná na stanici metra Arsenalna (1) (linka M1) a končí u sochy Matka Vlast (6). Délka 

trasy á 3 km. 

 

1) Stanice metra Arsenalna – nachází se na lince M1. Tato stanice se považuje za nejhlubší stanicí metra 

na Světě. Leží v hloubce á 105.5m a cesta po povrch trvá po dvou eskalátorech téměř 5 minut. 

 

2) Památník neznámého vojáka – Nachází se v parku Věčné slávy. Pomník se skládá z obelisku a uličky 

padlých hrdinů, v nichž jsou umístěny ostatky 34 vojáků, kteří zahynuli během druhé světové války. 

Pomník byl postaven v roce 1957 

 

3) Národní muzeum Hladomoru je věnováno zločinu genocidy holodomoru na Ukrajině z let 1932 - 1933. 

Tehdejší vedení SSSR nechalo na Ukrajině vyhladovět až 10 miliónů lidí. Doporučujeme navštívit. 

 

4) Kyjevskopečerská lávra – je pravoslavný klášterní komplex, založený roku 1051 poustevníky Feodosijem 

a Antonijem Pečerským a je zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO. Dominantou areálu je, 

návštěvníkům přístupná, 96,5 metru vysoká zvonice. Architektonicky nejcennějšími stavbami jsou 

Uspenský chrám a refektář. Komunistický režim klášter v roce 1930 zrušil a proměnil v muzeum. 

Komplex lávry byl vážně poškozen za bojů druhé světové války, znovu byl vysvěcen v roce 1988 v rámci 

oslav tisíce let od přijetí křesťanství na Kyjevské Rusi. 

 

5) Národní vojenské muzeum – Rozlehlé vojenské muzeum, jehož historie sahá do 50 let 20.století. Jeho 

účelem je pomáhat pochopit tragédií, které války přináší a ukázat způsoby, jak jim zabránit.. Muzejní 

sbírky jsou neustále doplňovány a obsahují okolo 400 tisíc předmětů. Muzeum se stalo předním 

vědeckým, metodickým a vzdělávacím centrem pro vojenské dějiny Ukrajiny. Expozici navštívilo už asi 

30 milionů návštěvníků z mnoha zemí Světa. 

 

6) Socha Matka Vlast je i s podstavcem 105 metrů vysoká socha, která se nachází na pravém břehu řeky 

Dněpru. Je součástí rozlehlého vojenského muzea (viz bod 5). Její celková hmotnost je 450 tun a jen 

meč, který socha drží v ruce, měří 9 metrů a váží 9 tun. Socha se začala stavět v roce 1979. Dokončena a 

odhalena byla v roce 1981 při slavnostním ceremoniálu za účasti sovětského generálního tajemníka 

Leonida Brežněva. 

 

V dubnu 2015 ukrajinský parlament zakázal sovětské a komunistické symboly, názvy ulic a památky, 

avšak Vojenské muzeum (i Černobyl) je z tohoto zákona vyloučeno. Z tohoto důvodu na štítu, který socha 

drží levé ruce, je stále státní znak Sovětského svazu.   


