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AMFITEÁTR EL JEM

DŘEVĚNÝ KOSTEL BORGUND

Nachází se v Norsku, ve městě 
Stavkirke, postavený byl kolem 
roku 1180, v současnosti je to 
nejzachovalejší dřevěný kostel 
v zemi. Samostatně stojící dřevěné 
kostely sahají do období Vikingů, 
kdy přijali křesťanství. Čtyři dračí 
hlavy jsou odkazem na jejich 
Drakkar, co byly Vikingské 
lodi a Paganské tradice.

CHRÁM BOROBUDUR

Nachází se v Indonésii na ostrově 
Jáva, je to největší buddhistická 
stavba a památka na světě z 9. 
století, zahrnuje 3 památky: 
Chrám Borobudur a další dva 
malé chrámy Mendut a Pawon. 
Tyto tři chrámy popisují cestu, 
která vede k nirváně, která 
symbolizuje nejvyšší cíl buddhismu.

HRAD BRAN

Nachází se v Bran, v Rumunsku, 
v části Transylvánie. Hrad Bran je také 
nazýván Drákulův hrad, tato památka 
je ústředním bodem mýtů a legend 
o Drákulovi. Byl postaven německými 
rytíři v 13. století na 61 m vysoké 
skalnatém útesu. V románu 
s Drákulou, Bram Stoker, autor 
popisuje hrad, který se nápadně 
podobá na hrad Bran. Je třeba však 
poznamenat, že žádné historické 
dokumenty nepotvrzují, že Vlad III. 
Impaler, také známý jako Drákula, 
někdy žil na tomto hradě.

VĚŽ BIG BEN

CHEOPSOVA PYRAMIDA

Nachází se v Egyptě a hlídá 
hrobku faraóna Khufu, který vládl 
před 4 500 lety. Je to největší 
pyramida na světě, která kdy byla 
postavena a jediná, která stále 
i stojí. Pyramidy v Egyptě jsou 
zařazeny mezi 7 divů světa. 
Cheopsova pyramida má více než 
150 metrů.

MĚSTO CHIHÉN ITZÁ

Nachází se ve státě Yucatán 
v Mexiku, je to bývalé Mayské 
město, bylo postaveno kolem 
9. století. Toto posvátné město je 
směsí několika stylů a uměleckých 
směrů, inspirované různými 
národy, jako například Mayové 
a Toltec, které velmi přispěly k jeho 
výstavbě a rozvoji.

SOCHA KRISTA SPASITELE

Patří mezi nových 7 divů světa, 
Socha Krista Spasitele je umístěna 
na vrchu Corcovado, což je 
nejvyšší bod města Rio de Janeiro, 
které je bývalým hlavním městem 
Brazílie. Socha symbolizuje 
křesťanství a je národní ikonou. 
Socha se nachází v nadmořské 
výšce 710 metrů, je vysoká 38 
metrů a váží více než 1 145 tun.

KOLOSEUM

Nachází se ve městě Řím 
v Itálii. Je to hlavní znak města, 
téměř 2 000 let starý, je to největší 
Římský amfiteátr s délkou 188 
metrů a šířkou 156 metrů. V roce 
80 n.l. Císař Titus oficiálně otevřel 
Koloseum uspořádáním her, které 
trvaly 100 dní (dostihy, atletika, 
box, atd.) V Koloseu během 
zábavy pro bohaté, přišlo o život 
téměř 2 000 gladiátorů.

NÁRODNÍ PARK DENALI
A VRCH DENALI

Nachází se v nadmořské výšce 
6 194 m, na Aljašce, vrch Denali 
("ten, který je vysoký"), je to 
nejvyšší hora v Severní Americe. 
Výstup na jeho vrchol se řadí mezi 
ty nejvíce komplikované a velmi 
náročné.

CHRÁM ANGKOR VĚŽ BAYTEREK

Nachází se v El Jem v Tunisku, 
amfiteátr je také nazýván jako 
Koloseum Thysdrus a je největší 
v Africe. Je to kamenná stavba 
pocházející z Římské říše 
z 3. století. V amfiteátru bylo místo 
pro 35 000 diváků.

Nachází se v Londýně v Anglii, jsou 
to slavné hodiny budovy 
parlamentu, který byl postaven 
v roce 1858. Věž je vysoká téměř 
106 metrů a po obvodu jsou 4 ks 
obrovských hodin, jedny pro 
každou stranu. V současnosti jsou 
to nejspolehlivější hodiny jaké 
existují a vydrží jakékoliv špatné 
počasí. Název "Big Ben" ve 
skutečnosti mluví o tom, že uvnitř 
věže jsou umístěny hodiny, které 
váží 14 tun.

Nachází se v Kambodži, Angkor je 
archeologické místo rozložené na 
více než 400 km². Nachází se zde 
řada ruin hydraulických struktur, 
chrámů a komunikačních tras. 
Angkor byl jedním z hlavních míst 
khmerské říše.

Nachází se ve městě Nur-Sultan, 
což je hlavní město Kazachstánu, 
v překladu její význam znamená 
"velký topolový strom", výhled na 
město je z výšky 105 m. Tento 
památník představuje kazašský 
mýtus o posvátném ptákovi, jehož 
symbolizují sluneční paprsky, 
a který každý rok snese zlaté vejce 
na vrcholu velmi velkého stromu.
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EVEREST

GRAND BOUDDHA 
DE LESHAN

Situé à la frontière entre la 
Chine et le Népal, l’Everest 
est le plus haut sommet de la 
planète avec ses 8850 mètres 
d’altitude.  Il fait partie de la 
chaîne de l’Himalaya. Tensing 
Norgay et Edmund Hillary 
sont les premiers hommes à 
atteindre son sommet en 1953. 
Depuis, plusieurs expéditions 
ont eu lieu, entraînant la 
mort de plus de 300 sherpas 
(accompagnateurs) et 

Située dans l’état de Yucatán 
au Mexique, l’ancienne ville 
maya fut construite aux 
environs du 9ème siècle. 
Cette ville sacrée est le 
mélange de plusieurs styles 
et compétences artistiques 
inspirés de di�érents peuples 
comme les Mayas et les 
Toltèques, qui ont fortement 
contribué à sa construction et 
son développement. 

Située sur le �anc du mont 
Lingyun en Chine,  il s’agit de 
la plus grande et la plus haute 
statue de Bouddha au monde. 
Elle mesure 71 mètres de haut 
et 28 mètres de large. Selon 
la légende, la statue veille 
sur les marins qui voyagent 
au croisement de 3 �euves 
di�érents et elle empêche les 
innondations de la ville de 
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PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
PARK DINOSAURŮ

MOST ZLATÁ BRÁNA

Nachází se ve státě Kalifornie, 
tento zavěšený visutý most byl 
odhalen v roce 1937, překlenuje 
kalifornskou úžinu Golden Gate 
a jeho délka je 2 737m a jeho dvě 
věže jsou vysoké 227 metrů. Je z 
oceli a oranžové barvy, která 
vznikla ochranným nátěrem proti 
korozi.

VEĽKÁ ČÍNSKA ZEĎ

Je dlouhý 21 196 18 km a je 
označen několika ochrannými 
známkami dynastie. Postavili ho za 
vlády císaře Qina, stavba trvala 
více než 2 000 let a na dokončení 
stavby se podílelo tisíce mužů, 
vojáků, rolníků a vězňů.

 VODOPÁDY IGUAZU

Uprostřed subtropického lesa 
mezi Argentinou a Brazílií, jsou 
vodopády Iguazu, název 
v překladu znamená "Velká voda", 
mají délku 3 km. Je to spleť několika 
vodopádů, jen na argentinské 
straně je jich více než 275, 
s průtokem vody až 6 milionů litrů 
za sekundu. Tyto vodopády patří 
mezi nejvelkolepější vodopády 
na světě.

GEOGLYF , 
KRESBA V POUŠTI ATACAMA

 PŘÍRODNÍ PARK
LENA PILLARS

Sibiřským fenoménem je 
geologický útvar, který se nachází 
v Sakha republice v Rusku, 
v národním parku, na 
severovýchodě Sibiře. Jsou to 
kamenné sloupy, které sahají do 
výšky více než 100 metrů a táhnou 
se podél řeky Lena. Drží svůj tvar i 
přes podnebí, protože teploty se 
zde mění od -60 ° C v zimě až do 
+40 ° C uprostřed léta. Sloupy 
usnadňují pronikání vody 
a zabraňují tak erozi, jsou také 
strážci několika jedinečných 
druhů vzácných zkamenělin.

SOCHA SEDÍCIHO BUDHY

Socha sedícího Buddhy se nachází 
v Číně, v části Mount Lingyun. Je to 
největší a nejvyšší socha Buddhy na 
světě je 71 metrů vysoká a 28 metrů 
široká. Podle legendy, socha dohlíží 
na námořníky, kteří plavou přes 
průsečík 3 různých soutoku řek 
a ochraňuje město Leshan před 
povodněmi. Stejně je strážcem 
několika zkamenělin jedinečných 
druhů.

MĚSTO MACHU PICCHU

Nachází se v Peru. Machu Picchu, 
v překladu znamená "Stará hora" 
v Quechua, vrch je posazený 
v nadmořské výšce nad 2 400 
metrů. Je to bývalá pevnost, tzv. 
ztracené město Inků, postavené 
v 15. století a zahrnuje několik 
terasovitých řad kamenných stěn, 
které jsou postaveny velmi 
precizně.

PAMÁTNÍK
MITAD DEL MUNDO

Nachází se na severu Ekvádoru,
je to slavný památník, který 
symbolizuje křížení rovníkové čáry. 
Rovník je označen žlutou čárou 
a jižní a severní polokoule je po 
jejích stranách. Mitad del mundo 
je španělský a znamená to střed 
světa.
 

SOCHY NA VELIKONOČNÍM 
OSTROVĚ

Je to série 887 lidských soch na 
Velikonočním ostrově, které se 
nazývají také monolity, což je 
vlastně vulkanický kámen, jsou 
otočené směrem k moři. Jsou 
vytesány do kamene 2 až 20 metrů 
vysokého a mohou vážit více než 
80 tun. To jak byly postaveny 
a proč se nacházejí na ostrově, 
zůstává stále záhadou.

 EIFFELOVA VĚŽ HOTEL FAIRMONT
LE CHATEAU FRONTENAC
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Nachází se v centru města Alberta 
Badlands v Kanadě. V provinčním 
parku se nacházejí některé velmi 
důležité fosílie a exempláře 
z období dinosaurů. Najdete zde 
přibližně 35 různých druhů 
dinosaurů, které byly nalezeny více 
než před 75 miliony let.
 

Nachází se v Chile v poušti 
Atacama, je to nesmírně obrovský 
geoglyf, tzn. kresba na povrchu, 
která má 86 metrů, byla vytvořena 
někdy 1 500 let před naším 
letopočtem. Existuje v současnosti 
více hypotéz týkajících se původu 
této kresby. Nejznámější hypotéza 
hovoří o tom, že kresba 
představuje šamana skrytého za 
maskou kočky.

Nachází se v Paříži. Eiffelova věž je 
symbolem Francie. Je vysoká 324 
metrů a byla postavena v roce 1889 
z iniciativy Gustava Eiffela u příležitosti 
Světové výstavy, kdy se slavilo 100. 
výročí francouzské revoluce. Věž měla  
v minulosti různé barvy, v roce 1889 
červenou, v roce 1892 okrovou 
a v roce 1899 žlutou. Teprve od roku 
1968 má typickou hnědou barvu 
navrženou speciálně pro Eiffelovu věž. 
Každý rok má 7 milionů návštěvníků 
a je tak nejnavštěvovanější památkou 
na světě.

Hotel postavený na konci 
19. století se nachází v Quebec City 
v Kanadě. Je pojmenování po Louis 
de Buade, hraběte z Frontenac, 
který byl guvernérem Nového 
Francie v 17. století. Nyní je to 
nejfotografovanější hotel na světě.
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d’altitude.  Il fait partie de la 
chaîne de l’Himalaya. Tensing 
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Depuis, plusieurs expéditions 
ont eu lieu, entraînant la 
mort de plus de 300 sherpas 
(accompagnateurs) et 
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VRCH MOUNT EVEREST

HRAD NEUSCHWANSTEIN

V 19. století dal tento hrad 
postavit bavorský král Ludvík II. 
jako své útočiště před veřejností. 
Zemřel v roce 1886 poté, co strávil 
v nedokončeném hradě pouze 
2 týdny. Hrad byl následně otevřen 
pro veřejnost a má přívlastek 
pohádkový hrad. Walt Disney 
se jím inspiroval, když tvořil hrad 
Šípkové Růženky.

MĚSTO PERSEPOLIS

Bylo starověké hlavní město 
Perské říše, nachází se v provincii 
Marvdasht v Íránu, začali ho 
budovat v roce 500 před naším 
letopočtem. Město stavěly přes 
dvě století, když ho v roce 331 
před naším letopočtem dobil 
a vypálil Alexandr Veliký.

MĚSTO PETRA

Petra se nachází v Jordánsku. Toto 
rozsáhlé město bylo postaveno 
v 9. století. Bylo vytesáno do kamene 
Nabatejovcami, Araby kteří byli známí 
svou vynalézavostí. Fasáda byla 
dostavěna začátkem 1. století a je 
hrobkou Nabatejského krále. Výška 
pozůstatků města je 43 metrů a je 
vyřezávané přímo do skály.

PAMÁTNÍK
MOUNT RUSHMORE

BAZILIKA SAGRADA FAMÍLIA

Nachází se v Barceloně ve 
Španělsku. Výstavba baziliky 
začala v roce 1882 podle návrhu 
jejího designéra, slavného 
architekta Antoni Gaudí. V té 
době jí výstavba byla výlučně 
financována z darů a dnes to 
pokračuje díky návštěvníkům. Tato 
bazilika není dokončena, její 
stavba jde velmi pomalu 
a předpokládá se, že bude 
dokončena v roce 2026.

KAZAŇSKÁ KATEDRÁLA

Nachází se v Moskvě na Rudém 
náměstí. Katedrála pravoslavné 
církve je uznána po celém světě 
jako symbol Ruska díky své typické 
ruské architektuře. Postavena byla 
v roce 1555 za vlády Ivana 
Hrozného na oslavu zajetí města 
Kazaň. Oficiálně byla otevřena 
o 6 let později.

SOCHA SVOBODY

Socha Svobody se nachází se na 
ostrově Liberty Island, nedaleko 
přístavu města New York. Socha 
také známá jako "Svoboda, 
osvětlující svět", byl to dárek 
z Francie a byla odhalena v roce 
1886 na oslavu Dne Nezávislosti 
Spojených států. Je 46 m vysoká.

SOCHA AMUN

Sochy se nacházejí v Luxoru, 
v Egyptě, 300 sfing nazývané také 
Criosphinx s tělem lva a hlavou 
berana lemovaly dlouhou cestu, 
která vedla k chrámu. Sochy 
zobrazují boha Amun-Ra 
a symbolizují jeho fyzickou sílu 
a energii (síla lva a horlivost 
berana). Tato cesta lemovaná 
sfingami symbolizuje přechod 
z jednoho světa do druhého.

GEJZÍR STROKKUR

Nachází se v Haukadalur na 
ostrově Island. Strokkur je 
nejaktivnější gejzír na ostrově. 
Vystřikuje vařící vodu do výšky 
přibližně 15 m, někdy až do 40 m 
každých 5 až 10 minut. Tento 
gejzír se nachází hned vedle 
známého gejzíru Geysir (ten půjčil 
název všem těmto přírodním 
jevem), a který vystřikuje vařící 
vodu do výšky 70 m, pokud 
zrovna není neaktivní.

VRCH MOUNT FUJI VRCH MOUNT KILIMANJARO
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Nachází se na hranici mezi státy 
Čína a Nepál, Mount Everest je 
nejvyšší vrchol planety v 
nadmořské výšce 8 850 metrů. 
Je součástí pohoří Himaláje. V roce 
1953 Tensing Norgay a Edmund 
Hillary byli první lidé, kteří dosáhli 
jeho vrcholu. Od té doby již bylo 
provedeno několik expedic, což 
však vedlo k úmrtí přes 300 šerpů 
(průvodců) a horolezců.

Je to památník, který se nachází 
ve státě Dakota v USA. Žulové 
sochy jsou vysoké přes 18 metrů 
a představují čtveřici bývalých 
významných prezidentů, kteří 
významným způsobem vstoupili do 
povědomí historie Spojených států. 
Jsou to sochy prezidentů - George 
Washington, Thomas Jefferson, 
Theodore Roosevelt a Abraham 
Lincoln. Památník byl dokončen 
v roce 1941, stavba trvala 14 let, 
zhotovil a dokončil ji sochař 
Gutzon Borglum a sochu nazval 
"Chrám demokracie".

Je nejvyšší vrch Japonska se nachází 
uprostřed země, v nadmořské výšce 
3 776 metrů, je posvátným 
geografickým místem. Vrch Fuji je 
stratovulkán, tzn. sopka sestávající 
z lávových toků, které jsou stále 
aktivní, poslední erupce byla v roce 
1707.

Nachází se v Tanzanii. Vrch 
Kilimandžáro, je nejvyšší bod 
v Africe, má nadmořskou výšku 
5 895 metrů. Sestává z 3 sopek a je 
známá pro svou ledovou čepici na 
vrcholu. V roce 1889 Hans Meyer
 a Ludwig Purtcheller byli první 
horolezci, kteří dosáhli vrchol hory.
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EVEREST
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Située sur le �anc du mont 
Lingyun en Chine,  il s’agit de 
la plus grande et la plus haute 
statue de Bouddha au monde. 
Elle mesure 71 mètres de haut 
et 28 mètres de large. Selon 
la légende, la statue veille 
sur les marins qui voyagent 
au croisement de 3 �euves 
di�érents et elle empêche les 
innondations de la ville de 

DŮM OPERY V SYDNEY AKROPOLE V ATÉNACH

CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI

Chrám Matky Boží v Paříži se 
nachází v centru města Paříž, 
v části Île de la Cité. Notre Dame 
je mistrovské dílo gotické 
architektury. Katedrálu dokončili 
v 15. století a v roce 2020 slaví 
857. výročí výstavby. Byla hlavním 
znakem Paříže, ale bohužel ji 
poškodil velký požár v dubnu 
2019, který zničil její střední věž, 
která měla výšku nad 96 m.

MEŠITA SULTÁNA AHMEDA

Modrá mešita sa nachádza 
v Istanbule v Turecku Bola 
postavená medzi rokmi 1609 až 
1616 architektom Sedefkar 
Mehmed Agha. Pomenovaná je 
podľa 20 000 kusov modrého 
štvorcového obkladu. Hlavná 
kupola mešity má 23 m v priemere 
a vysoká je 43 metrov.

MRAKODRAP TAPEI 101

Je 101 patrový mrakodrap na 
Taiwanu, který je bývalé 
mezinárodní finanční centrum. 
V současnosti je v mrakodrapu 
nákupní centrum, kanceláře, 
observatoře a restaurace. Má 
101 podlaží nad zemí a 5 pod 
zemí. Mrakodrap je vysoký 509 
metrů a do roku 2010 byl nejvyšším 
mrakodrapem na světě.

HRAD TRAKAI

Tento středověký hrad se nachází 
ve městě Vilnius v Litvě. 
Je obklopen jezery a byl postaven 
v 15. století. Hrad Trakai odrazil 
útoky německých křižáků a v 
současnosti je z hradu muzeum 
historie.

MAUZOLEUM TAJ MAHAL TERAKOTOVÁ ARMÁDA
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VELKÝ PALÁC

Nachází se v Bangkoku v Thajsku, 
Velký palácový komplex byl 
postaven v roce 1782 za vlády 
krále Rámy. V komplexu se 
nachází královské sídlo, Trůnní sál 
Dusit a chrám Smaragdového 
Buddhy. Jeho rozloha je více než 
21,8 hektarů a je chráněn čtyřmi 
masivními zdmi s délkou 1 900 
metrů.

MEŠITA KOUTOUBIA

Nachází se v Marrákeši v Maroku. 
Název této mešity znamená 
"Mešita knihkupců". Byla 
postavena v roce 1141 na žádost 
Kalifa Abd al-Mu'min. Mešita je 
dlouhá 90 m a široká 60 m a její 
minaret je vysoký 69 m, je to 
nejvyšší rozhledna v Marrákeši.

SOCHA MALÁ
MOŘSKÁ PANNA

Socha Malé mořské panny se nachází 
se v Kodani v Dánsku, byla postavena 
v roce 1913 na počest spisovatele 
Hanse Christiana Andersena, který 
napsal slavný příběh v roce 1836. Již 
více než 100 let zdraví cestujících 
vstupujících do přístavu.

NAZCA ČÁRY

Nacházejí se v poušti jižně od 
Peru. Čáry Nazca jsou obrazce 
vyryté do půdy před 1000 lety, 
které stále vzbuzují zvědavost iu 
vědců. Tyto obrazce byly součástí 
obskurních rituálů lidí Nazca, kteří 
žili v této oblasti. Jejich význam a 
způsob výroby zůstávají neznámé.

Byla postavena v Sydney v 
Austrálii, pod vedením architekta 
jménem Jørn Utzon, dokud 
nerezignoval v roce 1966. Opera 
byla oficiálně otevřena v roce 1973 
královnou Elizabeth II. Tento 
architektonický poklad má největší 
mechanický orgán na světě s 10 
244 píšťalami.

Nachází se v Aténách. Akropole je 
nejkompletnější komplex na světě 
pocházející ze starověkého Řecka. 
Byla postavena přibližně 3 000 let 
před naším letopočtem, je 170 m 
vysoká a 350 m dlouhá. Původně 
byla postavena jako pevnost a 
později se stala Akropole místem, 
kde věřící uctívali řeckých bohů 
a bohyně. A to zejména Athény, 
bohyni války a moudrosti, která jim 
půjčila své jméno pro jejich město, 
které je tímto způsobem mělo 
ochraňovat.

Nachází se v indickém státě Uttar 
Pradesh. Toto mauzoleum je jedno 
z nejkrásnějších mistrovských děl 
islámského umění. Bylo postaveno na 
objednávku mughalského císaře Shah 
Jahan na památku jeho manželky 
Mumtaz Mahal. Bylo dokončeno 
v roce 1648. Taj Mahal je řada 
budov a zahrad obklopených zdí. 
Mauzoleum měří téměř 73 m a jeho 
střední kupole má průměr 18 m.

Pohřební umění vytvořené na 
počest čínského císaře Qin, 
vybudované bylo v roce 210 před 
naším letopočtem. Tvoří ho téměř 
8 000 cihlově soch vojáků a koní, 
které byly nejprve vyřezány a pak 
pohřbeny do zákopů císařova 
mauzolea, které měly ochránit. 
Téměř všechny sochy mají jinou tvář.



CHICHÉN ITZÁ

EVEREST

GRAND BOUDDHA 
DE LESHAN

Situé à la frontière entre la 
Chine et le Népal, l’Everest 
est le plus haut sommet de la 
planète avec ses 8850 mètres 
d’altitude.  Il fait partie de la 
chaîne de l’Himalaya. Tensing 
Norgay et Edmund Hillary 
sont les premiers hommes à 
atteindre son sommet en 1953. 
Depuis, plusieurs expéditions 
ont eu lieu, entraînant la 
mort de plus de 300 sherpas 
(accompagnateurs) et 

Située dans l’état de Yucatán 
au Mexique, l’ancienne ville 
maya fut construite aux 
environs du 9ème siècle. 
Cette ville sacrée est le 
mélange de plusieurs styles 
et compétences artistiques 
inspirés de di�érents peuples 
comme les Mayas et les 
Toltèques, qui ont fortement 
contribué à sa construction et 
son développement. 

 

CZ

TRANSSIBÍRSKA
MAGISTRÁLA - ŽELEZNICE

JESKYNĚ SVÍTÍCÍCH
 ČERVŮ WAITOMO

Mýty opředená Transsibiřská 
železnice, kterou začal stavět 
ruský car Alexandr III, spojuje 
východ se západem země. Je to 
nejdelší železnice na světě. Spojuje 
Moskvu s Vladivostokem, její délka 
je více než 9 000 km a prochází 
přes více než 900 stanic. Během 
cesty vlakem představí různé 
kultury, úžasnou krajinu a přírodu.

Jeskyně svítících červů se nachází na 
Novém Zélandu. Její jméno v maorčine 
znamená "Voda a díra". Je to jeskyně, 
v níž se plavíte 200 m po řece. Tato 
jeskyně vděčí za svou slávu červům, 
kteří v ní žijí. Tito září modrou barvou 
a vytvářejí tak bioluminiscence - 
světélkování živými organismy, hodné 
samotné Mléčné dráhy.
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