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Expedícia za krásami Moldavskej republiky cez Maďarsko a Rumunsko



1.DEŇ – SEREĎ – Chișinău SEREĎ – ŠTÚROVO – ESZTERGOM (GR) – BUDAPEST – 
MÁTÉSZALKA – SATU MARE – DEJ – BiSTRițA – PAșcAni 
– iAși – VAMă ALBițA (GR) – HîncEșTi – cHiSinAU

Odchod zo Serede v poobedňajších hodinách, cez Maďarsko, Rumunsko do moldavského hlavného 
mesta Chișinău. Väčšia časť cesty vedie cez Rumunsko, z toho cca 200 km cez malebný kraj pretkaný 
rumunskými Karpatmi, dedinami a mestami, z ktorých najväčšie mesto je Iaşi. Je to štvrté najväčšie 
mesto Rumunska, hlavné mesto Moldavskej župy a významné obchodné, kultúrne, vysokoškolské 
aj náboženské centrum. Približne dve tretiny Rumunska pokrývajú horstvá i pahorkatiny a zhruba 
tretinu zaberajú nížiny. V strede krajiny dominujú Karpaty, ktoré v najvyšších polohách presahujú 
2 000 m. Členia sa na tri časti – Východné, Južné (tzv. Transylvánske Alpy) a Rumunské Západné 
Karpaty. Východné Karpaty sú pokryté lesmi, sú bohaté na drahé kovy a minerálne pramene. V Juž-
ných Karpatoch ležia najvyššie vrchy Rumunska (Moldoveanu, 2 544 m) a vyše 150 jazier. Rumunské 
Západné Karpaty sú nižšie, ale značne členité (Železné vráta na Dunaji). Karpatský masív obklopuje 
výbežky rozsiahlej Panónskej panvy, ktorá pokrýva západné okraje krajiny. Na východe, medzi dol-
ným Dunajom a pobrežím Čierneho mora, leží oblasť známa pod názvom Dobrudža, ktorá má s vý-
nimkou dunajskej delty mierne zvlnený terén (pahorky cca 200 – 300 m, maximum 467 m). Delta 
Dunaja je najnižšie položeným miestom Rumunska. Na západe sa rozkladá pohorie Munţii Apuseni. 
Pohraničné oblasti tvoria nížiny, Veľká dunajská kotlina na západe, Valašská nížina na juhu a rovina 
okolo rieky Prut na východe.
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2.DEŇ – Chișinău a okolie Kišiňov alebo Chişinău je hlavné mesto Moldavskej republiky. Tiež je hlavným priemyselným a ob-
chodným centrom rozprestierajúci sa v strede krajiny v krásnom údolí na rieke Bic. Toto mesto je 
považované za jedno z najzelenších v Európe. Ekonomicky je Kišinov zďaleka najlepšie prosperujú-
cim mestom v krajine a je tiež jedným z hlavných priemyselných centier a dopravných uzlov celého 
regiónu. Ako najdôležitejšie mesto Moldavska ponúka Kišinev širokú škálu vzdelávacích inštitúcií.

Názov Chişinău, podľa jedného prameňa, pochádza z rumunského slova chişla, čo znamená “jar”, 
a noua, čo znamená “nové”. Iné pramene hovoria, že korene názvu hlavného mesta by sa mali hľadať 
v Turkotatarskom slove kišla, čo znamená zimný tábor.

Mesto Kišiňov bolo založené v roku 1436 ako kláštorná obec. Od dávnych čias toto hlavné mes-
to tvorilo centrálnu časť Moldavského kniežatstva. Na začiatku 19. storočia malo mesto len 7 000 
obyvateľov. V roku 1812 sa stal Kišinev aj s Moldavskom časťou Ruského impéria. Jeho populácia sa 
rozrástla na 92 000, do roku 1900 tu už žilo 125 787 obyvateľov.

Dnes hlavné mesto rastie vďaka stavbám architektov Bernardazziho a Ščuševa a iných. Popri nie-
koľkých veľkých budov si centrum Štefana Veľkého (bulverdul Ştefan Cel Mare şi Sfântu ) zachovalo 
vzhľad 19. storočia. Nájdete tu historické, kultúrne aj moderné budovy. V centre sú sústredené dôle-
žité budovy ako je sídlo prezidenta, budova vlády i parlamentu.



V hlavnom meste môžete obdivovať Katedrálu zrodenia Pána, ktorá sa nachádza na námestí Márii 
Adunări Nationale a spolu so Svätou bránou stojí pred budovou vlády. Katedrálu postavili v rokoch 
1830 až 1836 v  ruskom empíru. Pred katedrálou stojí vysoká zvonica. Stavba ale nie je pôvodné, 
pretože sovietske úrady nechali zvonicu pred Vianocami roku 1962 vyhodiť do povetria.

Na ulici A. Puşkin 20 sa týči kostol Svätej Zbožnej Teodory zo Sihly. Kostol pochádza z roku 1895. 
Pôvodne slúžil ako kaplnka dievčenského gymnázia. Bol postavený v  arabsko-moslimskom štýle 
s ruskými prvkami. Po roku 1944 bol kostol uzatvorený. Od roku 1978 slúžil ako múzeum vedeckého 
ateizmu. Znovu bol vysvätený v roku 1991.

Na ulici Anton Pann 19 sa nachádza Múzeum Alexandra Puškina. Mladý básnik a prozaik prišiel do 
Kišiňova 21. septembra 1820, pretože ho cárske úrady donútili na tri roky opustiť Moskvu. Ubytoval 
sa v domčeku obchodníka Naumova, kde žil dva mesiace. Tu vzniklo jeho múzeum, kde môžete vi-
dieť ako básnik žil. Nájdete tu aj jeho rukopisy, veľké množstvo kníh či titulnú stranu románu Eugen 
Onegin, ktorú napísal tu v hlavnom meste.



3.DEŇ – Chișinău – BEnDER – TiRASPOL – ODESA

Tiraspol (ukr. Тирасполь) je mesto v juhovýchodnom Moldavsku na rieke Dnester. Tiraspol je hlav-
ným mestom Podnesterskej moldavskej republiky, ktorá však doteraz nebola žiadnym štátom uzna-
ná. Sídlo tu má aj prezident tejto samozvanej republiky Igor Smirnov, rovnako ako aj vláda tohto 
poloprezidentského nikým neuznaného štátu. V roku 2005 žilo v Tiraspole 158 000 obyvateľov.



Tiraspol bol založený roku 1792 Alexandrom Suvorovom. Názov pochádza z gréckych slov Tyras 
(staroveký názov pre rieku Dnester) a polis – mesto. V rokoch 1929 – 1940 bolo do Tiraspolu pre-
nesené hlavné mesto Moldavskej ASSR, autonómneho celku v rámci Ukrajinskej SSR, sídliaceho od 
svojho vzniku roku 1924 v Balte. V roku 1940 obsadil Besarábiu Sovietsky zväz, ale od augusta 1941 
do apríla 1944 bola opäť okupovaná fašistickým Rumunskom. Potom sa mesto stalo natrvalo súčas-
ťou Moldavskej SSR až do roku 1990, kedy tu bola vyhlásená neuznaná nezávislosť Podnesterska.

Tvár mesta, ktoré je tvorené predovšetkým blokmi panelových sídlisk a reprezentatívnymi budo-
vami v sovietskom štýle, sa od dôb ZSSR takmer nezmenila. Mesto leží na dôležitej cestnej a železnič-
nej spojnici Odesa-Kišiňov. Kvôli problémom s príslušníkmi tamojšej colnej správy a neústretovosťou 
podnesterských úradov bola však v marci 2007 osobná železničná doprava zastavená a niektoré au-
tobusové spoje boli presmerované cez mesto Căuşeni, aby sa vyhli podnesterskému územiu.

Po rusko-gruzínskom konflikte roku 2008 uzavrel Tiraspol, hlavné mesto neuznaného štátu, par-
tnerstvo s mestami Suchumi a Cchinvali, sídlami ďalších medzinárodne neuznávaných štátov pod-
porovaných Ruskom.

Tiraspol mal význačnú židovskú komunitu (29 % v roku 1926), ktorá sa mnohokrát stala pred-
metom antisemitických útokov. Tie sa znovu objavili v  roku 2001 a  2004, kedy bolo zničených  
70 náhrobkov na židovskom cintoríne (miestne úrady sa odmietli podieľať na náprave škôd) a tiež 
pokus o podpálenie miestnej synagógy.



4.DEŇ – ODESA

Odesa (ukr. Одеса) je mesto v Odeskej oblasti Ukrajiny, na brehu Odeského zálivu Čierneho mora. 
Má približne 1 153 000 obyvateľov (v roku 2005). Odesa je tretím najväčším mestom na Ukrajine (po 
Kyjeve a Charkove). Je najväčším prístavom Ukrajiny a najväčším mestom na pobreží Čierneho mora. 
8. mája 1965 bol mestu udelený titul hrdinské mesto.



Oblasť bola v  staroveku pôvodne osídlená Dákmi a  Skýtmi, no asi v  7. stor. tu Gréci založili 
kolóniu Odessos, zvyšky ktorej boli nájdené priamo pod dnešným Primorským bulvárom. Arche-
ologické výskumy potvrdzujú existenciu spojenia medzi Odeským regiónom a východným stre-
domorím. Mesto neskôr patrilo pod vplyv Rímskej ríše, v 3. stor. bolo pravdepodobne podmanené 
Gótmi a Herulmi. V stredoveku sa teritórium Odesy nachádzalo pod vládou kočovných kmeňov 
(Pečenegov, Polovcov), Zlatej Hordy, Krymského chánstva, Veľkého Litovského kniežaťa a koneč-
ne Osmanskej ríše.

Prvé písomné zmienky o  osídlení Odesy (Chadžibee, Kačibejev) sa datujú od roku 1415. Podľa 
jednej hypotézy bolo mesto založené koncom 14. storočia veľkým litovským kniežaťom Vitovtom. 
Chadžbej bol pod priamou nadvládou Osmanskej ríše po roku 1529, a bol časťou regiónu známeho 
ako Jedisan. V polovici 18. storočia Turci premenovali pevnosť na Chadžibee na Jeni-Dunja.

Nariadením imperátorky Kataríny II. z 27. mája 1794 po pripojení sa k impériu bolo založené mesto a prí-
stav Odesa. Najviac osadníkov boli Moldavci, Gréci a Albánci. V 19. storočí sa mesto úspešne rozvíjalo ako 
obchodný prístav a v súvislosti s exportom obilnín, sa Odesa stala jedným z najväčších obchodných centier 
štátu. Počas jedného storočia sa zmenila Odesa zo skromného sídla na centrum Nového Ruska a štvrté naj-
väčšie mesto v Ruskom impériu (po Sankt Peterburgu, Moskve a Varšave) a stala sa centrom Chersonskej 
gubernie. Mesto osídlilo mnoho národností. Žili tu Gréci, Albánci, Tatári, Turci, Rusi, Taliani, Francúzi, Nemci, 
Bulhari, Ukrajinci, Židia. V meste vznikla grécka škola, uchýlilo sa sem mnoho gréckych vlastnecov, ktorí tu 
vytvorili tajný spolok Filiki eteria (Spoločnosť priateľov), ktorá organizovala Grécku vojnu za nezávislosť.

Po Októbrovej revolúcii, v polovici januára roku 1918 boľševici uskutočnili vojenský prevrat a kontrolu nad 
mestom prevzala sovietska vláda. 14. marca 1918 do Odesy vtrhli rakúske vojská a vláda sovietov bola zvr-
hnutá. Po prehre v 1. svetovej vojne a v súvislosti s revolúciou v Nemecku a Rakúsko-Uhorsku, rakúske vojská 
odišli z Odesy. 2. decembra 1918 do Odesy prišli rôznorodé vojská štátov Dohody - srbské, francúzske, grécke. 
Pod záštitou vojsk Dohody, vojská Dobrovoľnej armády 18. marca 1918 vytlačili z Odesy vojská Petľurovcov. 
Avšak s nástupom boľševikov, Dohoda a Dobrovoľná armáda 6. apríla 1919 opustili Odesu. Do mesta priš-
li oddiely atamana Grigorjeva a nastolili sovietsku vládu, ktorá trvala do 23. augusta 1919, kedy do mesta 
sa opäť vrátili vojská Dobrovoľnej armády. 7. februára 1920 sa moci v meste opäť chopila sovietska vláda.

Po vpáde nacistických vojsk do ZSSR boli v meste obkľúčené 5. augusta 1941 jednotky 25., 95. 
a 421. streleckej divízie, 2. jazdeckej divízie, 54. strelecký pluk a pluk jednotiek NKVD. Neskôr bola 
do mesta čiernomorskou flotilou privezená aj 157. strelecká divízia. Tieto vojská pod vedením  
G. Safronova a neskôr I. Petrova, viedli 73 dní od 5. augusta do 16. októbra 1941 boje proti rumun-
ským vojskám[1]. Po ich evakuácii na Krym celú oblasť okupovali rumunské jednotky. V oblasti 
bola vytvorená tzv. Transnistria. Mesto bolo oslobodené 10. apríla 1944 vojskami 3. ukrajinského 
frontu. V roku 1965 bol mestu udelený titul mesto-hrdina. Dnes je Odesa moderným mestom, obý-
vaným hlavne Ukrajincami a Rusmi, menšiny tvoria Židia, Gréci, Nemci, Francúzi, Rumuni, Arméni, 
Turci, Arabi a Gruzínci.





5.DEŇ – DELTA DunAJA – VYLKOVE – iZMAiL – GALAţi – SuLinA 

Delta Dunaja (rum. Delta Dunării, ukr. Дельта Дунаю) je druhá najväčšia riečna delta v Európe a naj-
zachovalejšia na kontinente[1]. Väčšia časť územia delty sa nachádza na území Rumunska blízko 
mesta Tulcea a časť leží v Odeskej oblasti na Ukrajine. Celková rozloha delty je približne 4 152 km² 
(z toho 3 446 km² v Rumunsku)

Dunaj sa v delte rozdeľuje na tri hlavné ramená Chilia, Sulina a Sfântul Gheorghe, ktoré ústia do 
Čierneho mora. Celú deltu vytvára aj veľké množstvo malých ramien a vytvorených ostrovov. Rame-
no Chilia tvorí rumunsko-ukrajinskú štátnu hranicu a je dlhé približne 120 km.

VYLKoVE


