
ZAUJÍMAVOSTI Z BIELORUSKA
Zdenko Dzurjanin

1.    Minsk
            Minské metro (Мiнскi метрапалiтэн)

Hlavným a zároveň aj najväčším mestom Bieloruska je Minsk. Na ploche 256 km2 má 
1 797 500 obyvateľov. Nachádza sa v centrálnej časti krajiny.

Ako jediné mesto v Bielorusku disponuje metrom, ktoré je po Moskve, Petrohrade a Kyjeve 
štvrtým najvyťaženejším v Európe. Denne prevezie asi tretinu Bielorusov, využívajúcich 
miestnu mestskú hromadnú dopravu (800 000 ľudí). Cestujúci ho môžu využiť na jeho dvoch
linkách – Moskovskej (vznik 1984) a Avtozavodskej (vznik 1990). Na trase dlhej 27,6 km sa 
nachádza 23 staníc, z ktorých 9 tvorí trasu Moskovskej linky (9,5 km).

Napriek mnohým ekonomickým a finančným problémom v akých sa Bielorusko po páde 
komunizmu ocitlo, výstavba metra pokračuje ďalej. Plány, v ktorých sa počíta s vybudovaním
tretej linky a rozšírením zvyšných dvoch, sú vypracované až do roku 2011.

            Kuropaty (Курапаты)

Lokalita mimo mesta Minsk, kde bolo v roku 1941 zavraždených asi 7000 ľudí. Doteraz 
nikto nevie, či takéto zverstvo vykonali príslušníci NKVD alebo nemeckí fašistickí okupanti 
a dodnes sa o tom vedú spory, dokonca až na politickej úrovni.

Od roku 1989 tu stojí Kríž utrpenia (7. októbra 2007 bol vandalmi zničený) a v roku 1994, po
návšteve Billa Clintona, sem inštalovali Clintonovu lavičku.

Dnes je toto miesto symbolom boja Bielorusov za nezávislosť krajiny od komunistického 
režimu, aký v krajine udržiava prezident A. Lukašenko.

            Detská železnica K. S. Zaslonova

Detská úzkorozchodná železnica K. S. Zaslonova (Дзiцячая чыгунка К. С. Заслонова) je 
jednou z mála zachovaných detských železníc na území bývalého ZSSR. Otvorili ju 9. júla 
1955.

Na celkovej dĺžke 4,5 km vlak zastaví v troch zastávkach – Заслонова, Пiянерская а 
Сосновы Бор. Železnica je v prevádzke v období od 1. mája do 30. septembra. 
Zaujímavosťou je, že sa ňou môžu previesť iba deti do 15 rokov.

2.    Baranovichy (Баранавiчы)
Toto počtom obyvateľov neveľké mesto (173 000 obyvateľov) sa nachádza juhozápadne od 
Minska. Je dôležitým železničným uzlom v krajine. Mesto totiž leží na hlavnom železničnom
ťahu na Moskvu (Varšava – Minsk – Smolensk – Moskva) a na Kyjev (Minsk – Kyjev).

3.    Babrujsk (Бабруйск)
Mesto sa nachádza vo východnej časti Bieloruska v oblasti mesta Mohyľov. Leží na rieke 
Berezine (Рака Бярэзіна). Meno mesta pochádza z bieloruského slova бабёр, čo znamená 
bobor.

Je dôležitým železničným uzlom vnútroštátnej vlakovej dopravy. Z mesta vedie trať do 
juhozápadných a severozápadných častí Bieloruska. Okrem železničnej dopravy je tu na 

http://www.dzd-ussr.ru/towns/minsk/


kvalitnej úrovni rozvinutá aj cestná doprava. Mesto leží na hlavnej dopravnej tepne, ktorá 
spája Minsk, Homeľ a Mohyľov.

V minulosti bola táto usadlosť na východe Bieloruska známa najväčším drevospracujúcim 
závodom na území štátu.

Podľa niektorých geografov je toto mesto po mestách Vitebsk a Ives jedným z troch 
geografických stredov Európy v Bielorusku.
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