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LITOVSKÁ REPUBLIKA

1.    Ostrovy Litovskej republiky
1.1.   Rusnės sala

Najväčší ostrov Litovskej republiky je ostrov Rusnė (Rusnės sala) s rozlohou 5 km2. Leží 
v delte rieky Nemunas pri ústí do Kurónskeho zálivu (Kuršių marios). Tu sa nachádza aj 
národný park.

Na ostrove sa nachádza niekoľko riek (Vorusnė, Pakalnė, Ulmas, Dumble a Palaukys). Z juhu
ostrov obmýva rieka Skrivvtė (Skrivvtė upes). Je to hraničná rieka z Kaliningradskou 
oblasťou, ktorá patrí Ruskej federácii. Západnú hranicu ostrova tvorí rieka Rusnė (Rusnės 
upes) a severnú rieka Atmata (Atmata upes).

Prvá zmienka o najväčšom meste na ostrove Rusnė pochádza zo 14. sotorčia (r. 1365). Je to 
mesto Rusnė. Táto usadlosť s 1 642 obyvateľmi (r. 2001) je bohatá na historické pamiatky. 
Nachádza sa tu okrem iných pamätihodností aj synagóga z roku 1863 a rímsko-katolícky 
kostol z roku 1419. Zaujímavosťou tohto mesta je niekoľko častí, ktoré sa nachádzajú nižšie 
než hladina mora. Tieto miesta sú najnižšie položenými miestami v Litve a bývajú veľmi 
často zatopené.

Ďalšie ostrovy Litvy zoradené podľa veľkosti rozlohy: Briedžių sala, Keimo sala, Kuilių sala 
a Trušių sala.

1.2.   Briedžių sala

Briedžių sala je čo do rozlohy druhým najväčším ostrovom. Nachádza sa juhozápadne od 
ostrova Rusnė. Z juhu ju ohraničuje rieka Tiesioji a zo severu Vytinisis.

2.    Europos Parkas
Európsky park kultúry (Europos Parkas) tzv. prírodné múzeum stredu Európy sa nachádza 17
kilometrov severne od Vilniusu. Založil ho litovský študent sochárstva Gintaras Karosas 
v roku 1987. Park dodáva umeleckú hodnotu geografickému stredu Európy. Na ploche parku 
(55 ha) sa dnes nachádza 90 sôch od rôznych sochárov z 27 krajín sveta.

3.    Paneriai
Paneriai je mestská časť Vilniusu, ktorá je od hlavného mesta vzdialená 10 km na 
severozápad. Leží na hlavnom ťahu do Varšavy. V minulosti sa stalo smutne známym 
miestom, pretože tu nemeckí vojaci počas druhej svetovej vojny zabili približne 100 000 
ľudí, prevažne židovskej národnosti, ale aj Poliakov a Rusov. Táto masakra vošla do dejín 
pod názvom Panerianská masakra (Paneriai massacre). Obetiam masakry tu postavili 
pomník.

4.    Kaunas marios
Kaunasský záliv nachádzajúci sa medzi mestami Kaunas a Rumšiškės na rieke Nemunas. 
Toto jazero bolo vybudované umelo v roku 1959. Jeho rozloha je 63,5 km2, čo je asi 0,1 % 
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vodnej plochy územia Litvy. Na jazere vybudovali vodnú elektráreň. Hneď vedľa nej (na 
polostrove) sa nachádza najstarší litovský kláštor zo 17. storočia – Pažaislio vinuolinas – 
ktorý je ukážkou talianskej barokovej architektúry vo východnej Európe. Je súčasťou 
Kaunaského zátokového parku (Kauno marių regioninis parkas), ktorý tu obyvatelia zriadili 
v roku 1992 s cieľom chrániť toto územie. Od toho istého roku v Kaunasskom zálive sídli aj 
jachtový klub.

5.    Rumšiškės
V meste je zriadené múzeum tradičnej architektúry Litvy. Mesto je tiež súčasťou 
Kaunaského zátokového parku.

6.    Kaunas
Druhé najväčšie litovské mesto. Na východnom konci mesta sa nachádza Kaunasská 
zoologická záhrada – jediná ZOO v Litve – založená v roku 1938. V ZOO našlo domov 
vyše 2000 zvierat z rôznych krajín sveta.

7.    Radviliškis
Mesto je dôležitým železničným dopravným uzlom. Z tohto mesta smerujú vlaky do Ruska 
(smerom na Panevėžys) alebo do Bieloruska (smerom na Vilnius). Nachádza sa severne od 
mesta Kaunas.

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA

1.     Mestá Lotyšska
1.1.    Jūrmala

V minulosti veľmi známe letovisko vysokých predstaviteľov ZSSR – Leonida Iľjiča 
Brežneva a Nikitu Sergejeviča Chruščova. Od Rigy je vzdialené asi na 20 až 40 minút 
vlakom alebo autobusom.

ESTÓNSKA REPUBLIKA

1. Mestá Estónska
1.1             Kärdla

Ostrov Hiiumaa je druhým najväčším ostrovom Estónska (989 km2). V jeho severovýchodnej
časti sa nachádza mesto Kärdla. Na ploche 4,5 km2 a s počtom 3 724 obyvateľov (r. 2006) je
najväčším mestom na tomto ostrove. V meste sa nachádza letisko a prístav, ktoré sú jediným 
možným spojovacím bodom s okolitými mestami.

Turistov na tento ostrov láka jediná atrakcia, a to symbol ostrova – maják Kõpu – ktorý je 
tretím najstarším funkčným majákom na svete. Jeho svetlo je v noci možné vidieť až na 
65 kilometrov.

Neďaleko mesta je vzdialený dosiaľ nepreskúmaný kráter s priemerom 4 kilometre a vekom 
asi 455 miliónov rokov.

2.    Ostrovy Estónska
2.1.          Ruhnu saar

Na tomto maličkom ostrove ležiacom v Rižskom zálive s rozlohou 11,9 km2 sa nachádza 
estónsky prístav Ringsu sadam. Zaujímavosťou prístavu je jeho otváracia doba. Otvorený 
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býva iba od 7:00 do 24:00. V noci je prístav zatvorený. Ďalšou zaujímavosťou je to, že 
prístav nie je dostupný občanom plávajúcim s loďami pod vlajkami štátov Holandska, 
Švédska a Španielska. Čo je tomu dôvodom, treba sa opýtať v prístave.

Najbližšia dedina je od prístavu vzdialená 4 kilometre. Prístav r. 1997 zrekonštruovali.

Do roku 1944 v tomto prístave na celkom izolovanom ostrove žili estónski Švédi. Prvá 
zmienka o ich tunajšom vylodení pochádza z roku 1341 a miestni obyvatelia veria, že ich 
predkovia prišli za čias Vikingov zo Škandinávie. Pred vojnou (1939 – 1945) ich tu bolo asi 
300, dnes ich je tu okolo 60.

Nachádza sa tu drevený kostolík z roku 1644 a maják z roku 1877 postavený vo výške 65 
metrov od hladiny mora.

2.2.          Tondisaar

Tondisaar (Ostrov ducha) sa nachádza v strede jazera Võrtsjärv (vzdialenosť 3 km od 
najbližšieho brehu z obidvoch strán). Vyformoval sa v poslednej časti doby ľadovej. Ostrov 
nie je obývaný. Loďou sa naň dá veľmi ťažko dostať, pretože pod vodou je okolo neho veľa 
kameňov. Najlepšie miesto pre vylodenie na tomto ostrove je na severovýchodnej strane. Na 
ostrove nie je veľmi rozšírená flóra, je tu len zopár stromov, fauny je dosť. 
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