
Litva (litevsky Lietuva nebo Lietuvos Respublika), 

oficiálně Litevská republika 
 

Poloha:   nejjižnější a největší ze tří pobaltských zemí na jihovýchodním pobřeží 
Baltského moře. Na severu sousedí s Lotyšskem, na východě s Běloruskem, 
na jihu s Polskem a na jihozápadě s ruskou exklávou Kaliningradskou oblastí.  

Rozloha: 65 303 km²  

Počet obyvatel:  3  195 702 ( únor 2012) 

Hlavní město:   Vilnius 

Oficiální jazyk:   litevština (úřední), žemaitština 

Náboženství:  římskokatolické (75%), pravoslavné, evangelické 

Administrativně správní členění země:  

  60 administrativních celků 

Státní zřízení: parlamentní republika; od roku 2004 členskou zemí NATO a Evropské unie 

Samostatnost: 11. března 1990  

Prezident:  Dalia Grybauskaitė 

Měna:  Euro (Eur) 

Geografie:  Povrch státu je vesměs rovinatý a nížinný, průměrná nadmořská výška činí 
99 m. Východ státu vyplňuje pahorkatina Baltských vrchů, pahorkatina 
Žemaitijská vysočina je na západě země. Střed země vyplňuje Litevská nížina, 
která nepřesahuje nadmořskou výšku 100 m. Morénové valy na severu země 
se vytvořily při ústupu ledovce. 

  Nejvyšším místem je vrch Aukštojas s výškou 293,84 m. Litva má 90 km 
písečného mořského pobřeží, značnou část z toho představuje Kurský záliv, 
oddělený od moře úzkým písečným poloostrovem, označovaným jako Kurská 
kosa. Poloostrov je rozdělen mezi Litvu a ruskou Kaliningradskou oblast a od 
roku 2000 je zapsán na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. 
Nejvýznamnější litevskou řekou je Němen. Povodí Němenu zaujímá až 70 % 
území Litvy. V lidové tradici se označuje jako „otec litevských řek“. Za „matku 
litevských řek“ se pokládá druhá největší řeka Litvy - Neris. 
V Litvě se nachází více než 3000 jezer, která jsou ledovcového původu. Jako 
skutečný vodní labyrint se tradičně představuje jezerní oblast v okolí města 
Ignalina, kde je i největší jezero Litvy - Drūkšiai (část dnes patří Bělorusku). 
Litva má také několik malých ostrovů, které se nacházejí v deltě Němenu.  
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Nejvyšší bod:  kopec Aukštojas (293,84 m n. m.) 

Podnebí: Podnebí je chladnějšího typu mírného podnebného pásma na přechodu 
oceánského a kontinentálního podnebí. 
Průměrné lednové teploty na pobřeží Baltského moře jsou okolo –2 °C, 
červencové okolo 16 °C. 

 

Historie: Litva byla v historii poměrně mocnou říší. První lidé území Litvy osídlili někdy v 
pravěku. Už kolem roku 50 př. n. l. se zde čile obchodovalo. Jantar, který se na 
území Litvy těží dodnes, se vyvážel mimo jiné i do slavné Římské říše. První 
zmínky o litevském národu pochází z 10. až 13. století, kdy zde začaly vznikat 
první litevské státní útvary. V roce 1240 se tyto útvary spojují v tzv. 
Velkoknížectví litevské. V prvních letech 13. století na knížectví zaútočili 
němečtí Křižáci, Litevcům se však podařilo útok odrazit a zůstali nezávislou 
zemí. Roku 1385 se Litevské knížectví přidává do tzv. Krevské unie spolu s 
Polskem a roku 1569 s ním uzavírá tzv. Lublinskou unii. Litva s Polskem pak 
vystupuje jako jeden stát dvou národů, Polsko však mělo ve státě větší vliv. Na 
začátku 17. století je Litva okupována švédskými vojsky, stále je ale spojena s 
Polskem. Spojení zaniká až roku 1795 v rámci Třetího dělení Polska, území 
Litvy připadlo z větší části Rusku, menší část území si přisvojilo také Prusko. 
Roku 1812 je území bývalé Litvy dobyto francouzskými vojáky. Dalšímu 
utváření historie země pomohla První světová válka, v té byla Litva obsazena 
císařským Německem. Německo chtělo území připojit ke své říši, nakonec ale 
dochází k podpisu míru se Sověty a Německo se v něm vzdává velkého území 
včetně Litvy. Litva se osamostatnila ihned po rozpadu carské říše. Roku 1940 
se Litva stává součástí Sovětského svazu. Po napadení Sovětského svazu je 
okupována německými vojsky. Litva, jak ji známe dnes, vznikla až v roce 1990, 
kdy došlo k vyhlášení Litevské sovětské republiky jako nezávislého státu.  

Kultura: Vzhledem k bohaté historii Vilniusu bylo město ovlivněno mnoha kulturami. 
Dodnes se dochovalo více než 40 kostelů. Mnoho muzeí a historických budov 
dokládá jedinečný charakter a duch města, jehož centrum zaslouženě patří 
mezi památky UNESCO. 

  jedna z nejznámějších památek Litvy – vodní hrad Trakai. Tento hrad byl 
založen velkoknížetem Gediminasem v roce 1321, který si tuto bažinatou 
oblast vybral pro svoji neprostupnost a přesunul sem své sídlo z Kernavė. 
Kernavė - archeologická lokalita - osídlení této oblasti již v 8.–
9. tisíciletí př. n. l. Největšího významu však město nabylo ve 13. století, kdy se 
stalo hlavním městem Litevského velkoknížectví. Kvůli narůstajícímu tlaku ze 
strany křižáků se velkoknížecí dvůr přestěhoval do nedalekého hradu Trakai. 
Město samo pak bylo řádem vypáleno v roce 1390. Nikdy nebylo obnoveno a 
brzy bylo pohlceno flórou nedalekých lužních lesů. Díky tomu se většina 
památek dochovala nedotčená, a proto mu dnes mnozí přezdívají „Litevská 
Trója“. 
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Gastronomie: Tradiční litevská kuchyně je založena především na tom, co byli lidé schopni 
v těchto geografických podmínkách vypěstovat, tedy na bramborách a 
zelenině. Nejznámějším pokrmem jsou cepelinai. Jsou to v podstatě 
bramborové knedlíky plněné masem či třeba tvarohem. Před servírováním se 
cepelinai polijí rozpuštěným sádlem se slaninou/škvarky a tučnou smetanou. 
Druhým nejznámějším litevským jídlem je šaltibarščiai. V překladu to znamená 
studený boršč. Hlavními přísadami je kefír a řepa, dalšími přísadami jsou 
okurka, vejce, cibule, kopr a sůl. Z dalších jídel, která se pravidelně objevují na 
jídelním lístku snad každého podniku, jsou blynai, tedy bramborové placky 
nejčastěji polité smetanou, ale můžou být i s hřibovou omáčkou nebo sýrem. 
Variant existuje mnoho. Koldūnai jsou plněné knedlíčky, v podstatě se jedná o 
obdobu ruských pelmení.  Kibinai -tradiční slané pečivo z oblasti ostrovního 
hradu Trakai. Kibinai bývají plněné vepřovým, kuřecím, jehněčím nebo 
hovězím masem, houbami, zelím, lososem – na co si jen člověk vzpomene. 

Zajímavosti:  

Litva byla poslední evropskou zemí, která přijala křesťanství. 
Geografický střed Evropy leží 26 km severně od hlavního města Litvy. 
1. ledna 2015 byl litevský litas nahrazen eurem. 

Ignalina -je název litevské jaderné elektrárny nacházející se u jezera Drūkšiai 
při litevsko-bělorusko-lotyšské hranici.. Stavba elektrárny byla započata 
v roce 1974 a první blok byl spuštěn v roce 1983. V roce 1986 měl být spuštěn 
druhý reaktor, ale v důsledku havárie v Černobylu byl provoz zahájen až o rok 
později. V důsledku téže havárie byla také dočasně zastavena výstavba třetího 
bloku. Nakonec byla tato stavba v roce 1989 zastavena definitivně, aniž by 
byla dokončena.Použitý typ reaktoru RBMK 1500 je nejvýkonnější typ reaktoru 
na světě a je dokonce zapsán v Guinessově knize rekordů.  

Název země Lietuva se často odvozuje od slova lietas (déšť), neboť se říká, že 
během roku je v Litvě pouze 60 slunečných dní, ale pravděpodobnější je verze, 
že označení vychází ze jména říčky Lietava, kolem níž žilo původní 
obyvatelstvo. 
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