
Rumunsko trochu jinak … 



Triumfální oblouk                                

Byl postaven v roce 1936                              

na památku vítězství rumunské             

armády v první světové válce.                    

Výška 27 metrů 



Rumunský Athenaeum   je koncertní sál v centru Bukurešti z roku 1888   



Ústřední univerzitní knihovna v Bukurešti 



Záběr kamery v Bukurešti 



Národní umělecké muzeum Bukurešť 



George Enescu Museum Bukurešť                                                                                   

George Enescu byl rumunský hudební skladatel, dirigent a houslista  



  Palác Parlamentu  je sídlem rumunských státních orgánů (parlament, ústavní soud, 

atd). Je to prý druhá největší administrativní stavba na světě  



  Byl postaven pro někdejšího diktátora Ceausesca.  Při stavbě mu padla za                        

oběť velká část historického Starého města. Pod palácem se nacházejí kryty   



Ortodoxní katedrála  Narození svatého Jana Křtitele  -  Arad  



Constanta   -  nejdůležitější přístav Rumunska 



  Casino se nachází v historické budově v centru města Constanta.                                     

Bylo otevřeno v srpnu 1910   



Cluj  - Kluž   je město v Sedmihradsku (Transylvánie) 



Sighisoara   je snad 

nejreprezentativnější                               

město v Transylvánii   



    

 Mezi nejvýznamnější 

památky patří 64 metrů 

vysoká Hodinová věž                  

s orlojem, na kterém                 

defilují alegorické postavy 

ztvárňující                                        

různé hříchy a neřesti 

 

  Na rozdíl od pražského 

orloje je mechanismus tohoto 

podivného přístroje zdvojený, 

takže hodiny i vyřezávané 

postavičky se objevují na 

dvou protilehlých stranách 

stavby.  

  Unikátní mechanismus 

orloje byl vyroben                        

ve Švýcarsku  



 Jasy   je čtvrté největší město.  Univerzitní náměstí   



Medias – obyčejné město Sedmihradska 



Mamaia je oblíbené  letovisko na pobřeží moře poblíž přístavního města Constanta. 

Může se pochlubit 7 kilometrů dlouhou pláží   



Costinesti  -  další letovisko na pobřeží   



Větrné mlýny - Sibiu  



Goticko-renesanční hrad Hunyad patří mezi nejnavštěvovanější                                 

středověké hrady v Rumunsku vůbec 



Peleš -  tajemný hrad v Karpatech prý svou krásou uchvátil                                 

rumunského diktátora Ceaucsescu natolik, že si jej zvolil za soukromé sídlo     



Hrad Bran  je známý po celém světě především jako „Drákulův hrad“ 



Hrad Rasnov je středověká pevnost ze 13. století. Měl sloužit jako obrana                           

před tureckou invazí. V této rozlehlé pevnosti se mohla ukrýt celá vesnice  



Pevnost Rupea (vlastně její zřícenina) je jedna z nejstarších                                 

archeologických památek Rumunska   



Ústřední univerzitní knihovna v Bukurešti , krátké BCU je knihovna navštěvována 

především studentům, ale i ostatní účastníky akademického života. Nachází se v 

paláci Univerzity Karlovy nadace , bývalém sídle královské nadace.  

Jeskyně Klášter Ialomitei 

Jeskyně Church Ialomitei  
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Viscri  -  opevněný kostel,   od roku 1990 na seznamu světového dědictví UNESCO    



  Sibiu - Biertan pevnost    -  vesnice s opevněným kostelem v Transylvánii.                                             

Na seznamu světového dědictví UNESCO je od roku 1993  



 Tento domek stojí hned vedle kostela Biertan. Bylo zvykem zavírat sem na dva týdny páry,                    

které se chtěly rozvést. Uvnitř byla jen postel a trocha nezbytných potravin.  A výsledek?                           

Za 400 let po absolvování oněch 14 dnů trval na rozchodu jen jeden pár! 



Klášter Klíč z roku 1770 



Skalní klášter Havranů v Arges 



Klášter Namaiesti  



Klášter Putna patří rumunské pravoslavné církvi  



Klášter Risca  



Opevněný klášter Sucevita  



  Barsana – Maramures   dřevěné pravoslavné kostely   



Dunajská nížina   



Svatá Helena   je jedna ze šesti 

českých vesnic v rumunském Banátu 

Založena byla přistěhovalci           

z Čech roku 1824. V obci žije 

v současnosti 507 obyvatel, 

naprostou většinu tvoří Češi. 

Většinu zdejších živí 

zemědělství, mezi 

nejvýznamnější plodiny zde 

patří pšenice a kukuřice 



Rozvíjí se ale i pěstování ekologického obilí 



Muzeum vesnice – skanzen Sighet  



 Skanzen v  Baia Mare 



Národní park 



Vodopád Capra v nadmořské               

výšce 1690 metrů 



Fagaraš  (Fagarašské hory) je nejvyšší a nejrozlehlejší pohoří Rumunska  



Zamrzlé jezero je ledovcové jezero v pohoří Paring 



Národní park Cheile Nerei-Beușnița   byl vyhlášen v roce 2000  



Mořské oko Beului  



Chlapec v Maramures  



Přehrada na řece Arges  (levý přítok Dunaje) 



  Vytesaná hlava dáckého krále Decebala v Kazanské soutěsce u Dunaje.                             

Je to vlastně kaňon, ve kterém se řečiště zúží asi na 150 m.                                                 

Hloubka tu místy dosahuje až 80 m  



Vodní nádrž  Železná vrata  tady vznikla na přelomu 60. a 70. let 20. století                                

jako společný rumunsko-jugoslávský projekt. Hráz starší přehrady                                             

má na délku 1 200 m a na výšku 63 m                            



V 80. letech totiž                 

přibyla nádrž nazvaná                 

Železná vrata II. 



  Kvůli zátopové oblasti se muselo vystěhovat 17 000 obyvatel z města Orsova,                      

z ostrova Ada Kaleh a dalších vesnic. Hladina Dunaje zvýšila o 33 m 



Delta Dunaje 



 Zabírá plochu přes 3 000 km² a zasahuje i do sousední Ukrajiny   



Je pokryta rákosím, mokřady a lužními lesy 



 Části delty jsou na jaře a na podzim pravidelně zaplavovány 



V mokřadech, stojatých a tekoucích vodách dunajské delty žije přes 1 200 druhů rostlin, 

300 druhů ptáků a 45 druhů ryb 



Delta je významným hnízdištěm tažného ptactva.                                                                    

Prý sem přilétají ptáci i z Číny a Egypta  



  Bohatství Delty sahá až do samých hlubin. I ten největší rybář smolař se nemůže            

vrátit domů jinak, než s košem plným ryb  



Vstup do oblasti ale není zadarmo. Na pokladně si koupíte jednorázovou vstupenku                    

na určitý počet dní. Na stejném místě, na téže pokladně si také musíte opatřit                     

rybářský lístek, případně lístek, opravňující k lovu kachen    



Když vás chytí s neplatným lístkem, třeba jen o jediný den, je to drahé 



Vesničku Săpânţa  by nikdo 

neznal, nebýt zdejšího velmi 

neobvyklého hřbitova, který je 

díky svým unikátním náhrobkům 

nazývaný Veselý hřbitov  



Slávu mu zajistil                        

zdejší řezbář Ion Pătraş, 

jehož dílem jsou bohatě 

vyřezávané a pestře 

zdobené náhrobky, na nichž 

jsou zobrazeny buď portréty 

zemřelých, nebo obrazy                  

z jejich života.                              

Stejný nápad měli v dalekém 

Mexiku, kde je podobný 

hřbitov  


