
Město Kyjev – Trasa: Majdan - Muzeum Černobylu 
Google trasa - https://goo.gl/maps/fxVmYQrfDwS4QDrdA (možnost přenesení trasy do mobilu) 

 

 

https://goo.gl/maps/fxVmYQrfDwS4QDrdA


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

Trasa začíná na náměstí Maidan Nezalezhnosti (1) a končí na stanici metra Kontraktova 

ploshcha (9) (linka M2). Doporučujeme projít v odpoledních hodinách. Délka trasy á 5 km. 

 

1) Náměstí Maidan Nezalezhnosti se nachází na stanici metra Maidan Nezalezhnosti (Linka M2) a 

Khreshchatyk (linka M1). Spolu s hlavní třídou Chreščatyk představuje centrum ukrajinské metropole. 

Současný název nese od roku 1991 na počest nezávislosti Ukrajiny na Sovětském svazu. 

 

2) Oblouk přátelství národů – obří kovová stavba z roku 1982 měla za cíl slavit „sjednocení“ Ruska a 

Ukrajiny z roku 1654. Je na vyvýšeném náměstí s krásným výhledem na řeku Dněpr a kyjevský levý 

(východní) břeh. Dnes se počítá s jeho demontáži a postavení jiné dominanty. 

 

3) Skleněný most s nádherným výhledem na řeku Dněpr je oblíbenou turistickou atrakcí. Některé části 

lávky jsou prosklené. 

 

4) Chrám sv. Michaela – chrám Pravoslavné církve. Původní chrám byl postaven na počátku 12. století, 

zásadními renovacemi prošel v 17. a 18. století. V roce 1936 byl na příkaz sovětské komunistické moci 

zničen. Po vyhlášení nezávislosti Ukrajiny v roce 1991 se začaly výrazně ozývat hlasy volající po jeho 

obnově. Ten byl dokončen v roce 1999. 

 

5) Chrám svaté Sofie – pravoslavný chrám postavený v polovině 11. století z podnětu Jaroslava Moudrého. 

Ten jej dal založit roku 1037 na počest vítězství nad Pečeněhy. Dnes slouží jako muzeum. Během 

protináboženské kampaně v Sovětském svazu v roce 1920 byla plánována destrukce chrámu, ale 

nakonec byla stavba společně s přilehlými objekty z 18. století prohlášena historicko-architektonickou 

rezervací. Dnes je součástí světového dědictví UNESCO a jedním ze sedmi divů Ukrajiny. V interiéru se 

nachází řada fresek, které v minulosti zaujímaly plochu zhruba 5 000 metrů čtverečních (dnes různé 

zdroje udávají 2 až 3 metry čtvereční různě zachovalých originálních fresek z 11. století) a mozaik, které 

v minulosti zaujímaly plochu 640 metrů čtverečních (dnes 260). Jsou na nich vyobrazeni vladaři, 

náboženské a lovecké motivy. V katedrále byla pohřbívána kyjevskoruská knížata, dodnes se však 

zachoval jen sarkofág s ostatky Jaroslava Moudrého. 

 

6) Na ulicích Volodymyrska a Andrejska můžete v odpoledních hodinách najít spoustu stánků s uměním, 

suvenýry a historickými předměty. Nachází se zde také několik příjemných hospůdek. 

 

7) Ruské kolo – turistická atrakce 

 

8) Muzeum Černobylu – Poutavá expozice se věnuje černobylské havárií a jejím následkům. V neděli a 

poslední pondělí v měsíci mají zavřeno (http://chornobylmuseum.kiev.ua/en/) 

 

9) Stanice metra Kontraktova ploshcha – konec trasy 


