
 

Krásy a hrůzy válečného Lvova 
Fotoexpedice 16.11. – 21.11. (odjezd z Prahy 16.11. ve 22.02 – příjezd do Prahy 21.11. cca 8 ráno)  

 
Lvov je mimořádně fotogenické město, kde se ještě žije ve veřejném prostoru, na ulici, ve dvorcích, v místy 

poněkud zašlých kulisách velké historie. Je to město, které ještě nebylo dobyto masovou turistikou. Je to 

místo, které má ještě svá tajemství, jež je možné objevovat. Je to místo, kde se člověk domluví a kde se cítí 

dobře. Je to střední Evropa, která nezapře svou pokrevní blízkost s polským Krakovem nebo naší Prahou. 

Výlet je zaměřený dvěma směry, které mě ve Lvově podvědomě přitahovaly: tím prvním jsou poetická místa 

Lvova, která často plaše skrývá. Tím druhým jsou místa připomínající vytrvale se vracejících hrůzy, které 

městem stejně jako celou Ukrajinou opakovaně procházely a procházejí. 
 

Doprava: 
Vlakem RegioJet na lehátkách (kupé pro čtyři) až do Lvova s přestupem v Přemyšli. 

 

Ubytování: 
Věřím, že se podaří zajistit ubytování ve vyhlášeném historickém hotelu George v centru města. 

http://georgehotel.com.ua/index.htm 

V případě nedostatečné kapacity hotelu budete ubytováni v apartmánech v historickém centru města. 
 

Kapacita: 
Dílna je určena maximálně pro šest osob. 
 

Cena 9000.- Kč zahrnuje: 
• cestu vlakem tam i zpět 

• ubytování ve vyhlášeném hotelu George 

• prohlídku koncentračních táborů v jejich dnešní podobě (nacistických i sovětských), kterých jsem ve městě 

napočítal nejméně pět a jejichž historie není dodnes zcela zmapovaná 

• návštěvu mnoha dobře skrytých poetických míst 

• individuální konzultace a vzájemné prohlídky fotografií buď na místě nebo následně online.  

• v případě zájmu návštěvy ateliérů nejzajímavějších místních fotografů a malířů  

• posezení v barech, které nelze jen tak minout a řada dalších událostí, které je těžké předvídat. 

 

Storno poplatky: 
Do 8.11 včetně 0%, méně než 8 dní 50% (propadají jízdenky na vlak). 
 

Co cena nezahrnuje:  
Jde o lehce dobrodružný fotografický výlet, nikoli o dovolenou s cestovní kanceláří. Výlet je na vlastní zodpovědnost 

každého účastníka. Za případné nepříjemnosti nemohu odpovídat, ale bude-li to třeba, pomohu vám je řešit. Cena také 

nezahrnuje osobní náklady na místě, stravování ani fotografický materiál. 

 

Příspěvek na obranu Ukrajiny 
V případě, že se rozhodnete zaplatit o 500,- Kč více, bude za vás odeslána na obranu Ukrajiny částka 1000,- Kč.  

 

 

 
 

 

http://georgehotel.com.ua/index.htm


 

 

 

 

ČAO (ČAsté Otázky) 
 

Proč právě teď? 
Chceme-li něco podstatného zahlédnout, je vždy dobré vyrazit jiným směrem, než kam míří ostatní. Lvov je nyní 

paradoxně ideální místo k návštěvě, panuje zde mimořádná atmosféra odhodlání naděje. Jeho poezie, kterou můžete 

stále zahlédnout na každém kroku, bude po vyhrané válce nejspíše plaše ustupovat před přívalem turistů a 

velkokapitálu. Lvov není frontovým městem, bary jsou otevřené a spolu s místními (kterých v ulicích i barech plno) 

trpělivě čekají na návrat prvních turistů. Divadla a některé galerie (kromě velkých muzeí) jsou otevřené. Doprava jezdí, 

v obchodech je zboží. Ceny jsou mírné. Ubytování na těch nejvyhlášenějších místech dostupné. 

 

Nebudeme za čumily? 
Ne. Lvov leží v zázemí, ne na frontové linii. Je to město, které se snaží i v době války žít běžným životem. Příjezd 

rozumných cizinců lvovští vítají, jsou pro ně předzvěstí vracející se normality a přivážejí prostředky, které město nutně 

potřebuje. Zároveň máte možnost přispět dvojnásobně na ukrajinskou armádu (viz Příspěvek na obranu Ukrajiny), a také 

podat důležité svědectví o současné ukrajinské společnosti, jejíž stav je oblíbeným terčem ruských dezinformací.  
 

Jaká je ve Lvově bezpečnostní situace? 

Běžná kriminalita je nyní ve městě spíše nízká. Rizika spojená s válečným konfliktem nejsou extrémní, ale existují: 

• Vzdušný poplach – bohužel celkem běžná záležitost. Většina obyvatel už si zvykla a příliš na něj nereaguje, po celém 

městě je však řada protileteckých krytů, některé i s obsluhou a dobrým pivem. Během leteckého poplachu se 

uzavírají všechny podniky (mimo ty, které jsou zároveň úkrytem), vyženou vás z obchodů, přeruší koncert nebo 

divadelní představení. Z ulic ani z jiných prostor vás nikdo násilím vyhánět nebude. Samotný Lvov má velmi dobrou 

protileteckou obranu a od začátku války byl zasažen jen dvakrát nebo třikrát, a to pouze v prvních měsících (šlo o 

vojenské nebo průmyslové objekty). 

• Je třeba se striktně vyhnout fotografování vojáků a vojenských objektů. Jinak je fotografování přijatelné a nikdo vás 

za špióna apriori považovat nebude, nejste v Rusku. 

• Zákaz vycházení platí od 24 do 5 hodin ráno. Nejde o úplně striktní zákaz, po půlnoci vás na ulici nikdo nezatkne, ale 

je lepší ho respektovat. Hromadná doprava přestává jezdit asi hodinu předtím, cena taxi po deváté hodině večer 

prudce rostou.  

• Blackouty jsou na Ukrajině stále častější, ačkoli centru Lvova se dosud spíše vyhýbaly. Doporučuji čelovku a 

powerbanku. Dočasně může být omezený internet nebo telekomunikační služby.   

• Je třeba sledovat aktuální situaci. V případě eskalace konfliktu (kterou na západní Ukrajině neočekávám) je to na 

hranice Polska 50 km, tedy asi hodinu jízdy taxíkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervace  
čiňte na info@malijevsky.com, dotazy klaďte kdykoli na tel. 724 883 372 

 

Igor Malijevský 
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