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Podněsterská republika
Existují země, které mají vlastní soudy, policii, armádu, ministerstva a peníze. Vydávají vlastní pasy,
auta mají vlastní SPZ, požadují po občanech vyplňování formulářů a všechny bez rozdílu sdírají na
daních. Běžné státy? Ano, až na jedinou drobnost: (téměř) nikdo je totiž neuznává.

SPZ Podněsterské republiky
Trochu bizarní stát – stojí zde Leninovy sochy a komunistické symboly srp, kladivo a hvězda se dostaly
dokonce na státní znak i na vlajku. Podněsterská moldavská republika, se odtrhla od zbytku Moldávie,
což samotná Moldávie sice vzala na vědomí, ale dělá, jako by Podněstří bylo stále její součástí.
Podněsterská republika se jmenuje podle řeky Dněstr, tekoucí z Ukrajiny přes Moldávii až do Černého
moře. Úzký pruh území rozkládající se na levém břehu obývají Moldavané, Ukrajinci a Rusové. Tato
kombinace představuje výsledek krvavé historie. Nad územím zvaným Besarábie (rozkládajícím se
mezi řekami Dněpr a Prut) si během středověku a raného novověku předávali vládu střídavě Osmani a
Rusové. Nakonec byla Besarábie rozdělena: část se roku 1859 spojila s Valašskem, a vzniklo tak
Rumunsko, druhá část směrem na východ se stala Moldávií, kterou ještě později pohltil Sovětský svaz.
Po jeho kolapsu se vzedmuly nacionalistické vášně a Moldávie vyhlásila nezávislost.
Problém tkvěl v tom, že většina obyvatel Podněstří mnohem více tíhla k Rusku. Tamní lidé nepoužívají
latinku, ale azbuku, a hovoří rusky a ukrajinsky, nikoliv rumunsky (moldavština je pouze dialektem
rumunštiny). Ze Sovětského svazu se do nejisté budoucnosti nikomu nechtělo. O konﬂiktu, při kterém
zemřelo v Podněstří přes 1000 lidí, svědčí výstava v muzeu Memorialnyj muzej Benderskoj tragedii /
Мемориальный музей Бендерской трагедии, které je součástí vlastivědného muzea v Benderech.
(Sovětskaja 40, Bendery, web, GPS 46.8224803N, 29.4811681E
Památník obětem konﬂiktu a bojů za nezávislost Podněstří je také v hlavním městě Tiraspolu.
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Památník obětem bojů za nezávislost Podněstří v Tiraspolu

Jak se do Podněstří dostat
Papírování
Cesta do Podněstří je dnes poměrně jednoduchá. Nepotřebujete žádné extra potvrzení, ani vízum,
stačí jen doklad, který uznává Ukrajina nebo Moldávie (což je pro Čechy cestovní pas). Jestli se těšíte,
že na hranicích ozdobí váš pas podněsterským razítkem, tak budete zklamaní, protože na hranicích do
pasu razítka nedávají.
Pokud jedete z Moldávie maršrutkou, tak si nezapomeňte na hranicích vzít papírek (registraci). Lidi v
maršrutce můžou mít registraci trvalou, a tak ani nevystupují. Vy byste pak měli problém při výjezdu z
Podněstří, protože bez registrace (papírek se odevzdává) rozhodně nebude vaše odbavení příliš
veselé.

Migrační karta
Policajt se vás zeptá, jestli se v Podněstří chcete ubytovat (je dobré mít po ruce minimálně adresu,
ještě lépe pak nějaké internetové potvrzení o rezervaci), nebo zda jste tam jen na tranzit. Pokud je to
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tranzit, máte na Podněstří přesně 10 hodin času (i když je to tranzit, vracet se můžete přes stejnou
celnici). Prodloužení pobytu je možné na policii (OVIR).

Doprava
Nejvíce spojů je z Moldávie, a to z Kišiněva. Z autobusového nádraží (když se budete ptát, kde to je,
musíte říct, že chcete do Podněstří/Pridněstrovje, protože autobusy do Podněstří odjíždí jen z
jednoho). Maršrutky odjíždí jedna za druhou (během dne), tak problém se spojením není. Pokud
chcete do Podněstří jen na skok a vidět hlavní zajímavosti, tak je asi nejlepší vzít z Kišiněva maršrutku
do Bender a nechat se vysadit hned na kraji, kde je to jenom pár kroků k Benderské pevnosti. Po
prohlídce pak zajedete městskou dopravou na autobusové nádraží a můžete jet autobusem do
Kickani, kde mají nádherný klášter. Z Kickani pak jede hodně maršrutek do Tiraspolu – k mostu. Tam
maršrutky zastaví a přes most už musíte pěšky. Když most přejdete, jste na hlavním náměstí v
Tiraspolu.

Peníze
V Podněstří existuje vlastní měna – podněsterský rubl. Používá se všude a moc nespoléhejte, že vám v
krámu nebo v muzeu vezmou moldavskou nebo dokonce ukrajinskou měnu. Na autobusových
nádražích (ne v MHD) ještě celkem moldavské peníze berou (a budete to mít přesně přepočítané
podle aktuálního kurzu), jinde vás natáhnou, nebo moldavské peníze vůbec nevezmou.
Co se krásy peněz týká, moc originální nejsou, protože na všech drobnějších bankovkách je
vyobrazený vojevůdce Suvorov. Existují i drobné mince (kopějky) a nově také rublové plastové žetony
(vydané k výročí 25 let vlastní měny).

Plastové peníze v Podněstří
V Podněstří je trochu dráž ve srovnání s Moldávií.

Hlavní město
Město Tiraspol je hlavním městem Podněsterské moldavské republiky, leží na východním břehu řeky
Dněstr a obývá ho necelých 160 tisíc lidí. Začátkem 20. století město obývala význačná židovská
komunita, která se mnohokrát stala cílem antisemitských útoků. Tiraspol je město plné zeleně s
krásnou rekreační oblastí (pláží) u břehů řeky Dněstr, již místní obyvatelé i turisté rádi navštěvují.
Tiraspol byl založen roku 1792 generálem Alexandrem Suvorovem po obsazení ruskou armádou. V
letech 1929 až 1940 bylo do Tiraspolu přemístěno hlavní město Moldavské ASSR. Dne 7. srpna 1941,
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po invazi Sovětské armády, Tiraspol spadal pod rumunskou správu. Během tohoto období zemřela
téměř většina židovské komunity. Dne 12. dubna 1944 bylo město osvobozeno Rudou armádou a
stalo se opět součástí Moldavské SSR. V roce 1990 Tiraspol vyhlásil nezávislost a stal se hlavním
městem Podněsterské moldavské republiky, která však není mezinárodně uznávaná jako samostatný
stát.
V roce 1979 byla na náměstí postavena socha Alexandera Suvorova, aby připomínala 250. výročí od
založení města a dnes je jedním z nejnavštěvovanějších míst ve městě. Přímo v Tiraspolu se nachází
budova vlády Podněsterské moldavské republiky a sídlí zde prezidentská administrativa. Z budovy je
výhled na řeku Dněstr a na městský park. Velkou zajímavostí je muzeum vína Butylka, které je jediné
svého druhu na světě. Muzeum je umístěno ve 28 metrů vysoké umělé láhvi, jež je zapsána v
Guinessově knize rekordů jako největší budova na světě ve tvaru láhve – viz Pamětihodnosti.

Mapa Podněsterské republiky
Klikněte na mapu Podněstří-mapa
Přechody s Ukrajinou a Moldávií (Podněsterskou republikou):
http://kordon.sfs.gov.ua/en/Home/Countries/ro/i

Pamětihodnosti
Benderská pevnost / Бендерская крепость. V pondělí je zavřeno. GPS 46.8438881N,
29.4860119E

Kickanský klášter / Кицканский монастырь. Historie kláštera je úzce spojen s Njameckou
lavrou (klášter Neamţ), který byl jedním z největších center středověké moldavské kultury a
vzdělávání. Poté, co bylo mnichům v klášteře zakázáno vést bohoslužby ve slovanském
liturgickém jazyce, uprchli do Besarábie a v roce 1859 zde v Kickany (Chitcani), založil
Novonjameckij klášter. Stavba klášterního komplexu trvala téměř 50 let. Vozněsenský chrám a
zvonice, která je součástí klášterního souboru byla navržena v roce 1864 od neznámého
architekta z Petrohradu. Později, na počátku XX století, byly postaveny další budovy: refektář,
nemocnice, kamenná kuchyň a dvoupatrová budova s klášterními celami a zvonice. V roce 1861
klášter získal do vlastnictví 1859 děsjatin lesních pozemků. V roce 1862 byla převedena do
vlastnictví kláštera i obec Kickany. Do polofeudální závislosti se dostalo 272 kickanských a
kopanských rodin. Od roku 1958 byl klášter sovětskými komunisty uzavřen a byla zde
nemocnice pro nemocné tuberkulózou. V části se nacházelo muzeum 2. světové války
zaměřené na jasko-kišiněvskou operaci v roce 1944. GPS: 46.7874264N, 29.5982886E
((parkoviště)
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Strojency / Stroiesti / Строенцы - krásná vesnice, u které jsou nejčistší vodní toky, bohatá na
zajímavé přírodní památky včetně vinných teras. Terasy se nachází na jižní straně obce, kde
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není téměř žádný stín.
Мuzeum vína „Butylka“ ve vesnici Ternovka / Терновка nedaleko od Tiraspolu: Hlavní
budova komplexu byla postavena ve tvaru obří láhve vysoké 28 metrů. V šesti krásně
zařízených sálech je umístěno přes 10.000 lahví různých druhů alkoholických nápojů ze 105
zemí světa. Sbírka obsahuje vzácné, exkluzivní upomínkové lahve. Možnost degustace vín.
Adresa: Slobodzeja, selo Ternovka, ul. Kotovskogo/Слободзея, с. Терновка, ул. Котовского,
22. Otevřeno: 8:00-19:00 (www.butylka-museum.com) GPS: Mapy Seznam 46.8176011N,
29.5488056E, Mapy Google 46.826273, 29.486691

Zdroje
Neoﬁciální stránky a informace o Podněstří (rusky, anglicky): http://transdniester.ru/
http://www.tiraspol.cz/
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