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50–51  Podívejte se na nejkrásnejší  
	 stavbu	sveta:	Tadž	Mahal 
 

52–53	 Navštivte	starobylý	
 Angkor Wat

54–55	 Odvažte	se	vstoupit	
	 do	Zakázaného	mesta

56–57	 Prozkoumejte	hlubiny		 	
	 Mariánského	príkopu

58–59	 Zaklonte	porádne	hlavu	pri		
	 pohledu	na	Burdž	Chalífa	 

28–29		Podumejte	o	prehistorické		
	 minulosti	u	Stonehenge

30–31 Podívejte se na svet nakrivo  
	 u	Šikmé	veže	v	Pise

32–33	 Užasnete	nad	chrámem		
	 Sagrada	Família
 

 

34–35 SEVERNÍ   
 AMERIKA 
36–37	 Zachovejte	klid	
	 na	nejteplejším	míste	
	 na	Zemi:	v	Údolí	smrti

38–39	 Sledujte	žhavé	jiskry	
	 nad	Kilauea

40–41  Vydejte se na túru 
	 k	El	Capitan	
	 v	Yosemitském	údolí

42–43	 Podejte	vrcholné	sportovní		
	 výkony	na	Chichén	Itzá	

44–45 ASIE A STŘEDNÍ 
 VÝCHOD  
 

46–47		Vystoupejte	na	vrchol		 	
	 nejvyšší	hory	sveta:	
	 Mount	Everestu

 

48–49 Vydejte	se	na	trek	kolem		
	 Velké	cínské	zdi 

8–9 AUSTRÁLIE 
 A OCEÁNIE

10–11	 Nechte	se	uchvátit		 	
	 starobylou	skálou	Uluru

12–13 EVROPA
 

14–15	 Pozorujte	mihotání	
	 severní	polární	záre

16–17	 Sledujte	bleskový	príliv	
	 u	Mont-Saint-Michel

18–19	 Zkuste	zápasit	s	gladiátory		
	 v	Koloseu

20–21	 Nechte	se	ohromit		 	
	 starodávnými	poklady	
	 v	muzeu	Hagia	Sophia 

22–23	 Zaskocte	si	do	pohádky	
	 na	zámku	Neuschwanstein

24–25	 Vystoupejte	600	schodu	
	 na	vrchol	Eiffelovy	veže

26–27	 Popustte	uzdu	fantazii			
	 v	Alhambre
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76–77 Nahlédnete	do	kráteru
	 supervulkánu	Ngorongoro
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ZÁZRAČNÝ SVĚT    OČEKÁVÁNÍ….

Zakázané městoVelká čínská zeď

Chichén Itzá

Death Valley

Alhambra

Koloseum

Mount Everest

Sagrada familia

Eiffelova věž

Mont-Saint-Michel

Angkor Vat

Yosemitské údolí

Šikmá věž v Pise

Hrad Neuschswanstein

Polární záře

Tádž Mahal

Kilauea

Stonehenge

Hagia Sophia

Uluru
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ZÁZRAČNÝ SVĚT    OČEKÁVÁNÍ….
Kamkoli se podíváte, objevíte něco, co vás 
ohromí. Může to být překrásná květina vy-
pínající se k nebi. Možná je to pláž nebo 
kemp v lese, který jste navštívili o prázdni-
nách.

Ale když své pozorování rozšíříme na celou 
Zemi, objevíme ještě mnohem zajímavější 
divy vytvořené člověkem i přírodou. Někte-
ré jsou všeobecně známé jako starobylé 
divy světa. To jsou například pyramidy 
v Gíze. Jiné nejsou o moc starší než vy, 
jako třeba Burdž Chalífa.

Otevřete tuto knihu a objevte sbírku nejza-
jímavějších míst na Zemi. Na každé stránce 
navštívíte místa, o kterých jste možná už 
slyšeli dříve, ale možná jsou pro vás úpl-
nou novinkou. Uvědomte si, jak je každé 
z nich úchvatné, a vyrazte za dobrodruž-
stvím poznání.

Mešita v DžennéKráter Ngorongoro

Pyramidy v GízeVelikonoční ostrovy

PantanalGreat Blue Hole

Petra Machu Picchu

Burdž ChalífaMariánský příkop

Petrík
Zvýraznění
Velká modrá díra
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ČERTEM (Tasmánie) 

Indický oceán
Tasmánské m

oře

Austrálie

Ať už navštívíme Austrálii, nebo tropické os-
trovy Tichého oceánu, budeme uchváceni 
dechberoucí krásou těchto míst. Naši cestu 
začneme u monolitu Uluru, potom se přesu-
neme k Velkému bariérovému útesu a dále 
na Tasmánii, ostrov ve tvaru srdce, navští-
víme termální prameny na Novém Zélandu 
a ráj na Bora Bora. Vzhůru do oblasti panen-
ských divů, která nás již netrpělivě očekává.

AUSTRÁLIE 
A OCEÁNIE

Tasmánie 

Projděte se v korunách stromů  

mezi obry v ÚDOLÍ OBRŮ
(Austrálie) 

Seznamte se se skutečným

 zázrakem přírody– TASMÁNSKÝM 

Projeďte se  po 

VELKÉ OCEÁNSKÉ CESTĚ

(Austrálie)

Zakřičte si  ve WIPLENA POUND(Austrálie)

Navštivte deštný prales  

DAINTREE

(Austrálie)

přemýšlejte,  
proč tomuto místu říkají

 VLNITÁ SKÁLA (Austrálie)

Užijte si návštěvu POBŘEŽÍ NINGALOO

Zazpívejte bílým plachtám  OPERY V SYDNEY(Austrálie)

Nechte se chytit za srdce 

starobylým místem ULURU

(Austrálie) 

Probuďte se při ptačím  

křiku KAKADU 

Navštivte ohromné útesy 
VELKÉHO AUSTRALSKÉHO ZÁLIVU

(Austrálie)

Zaplavte si v ráji na VELKÉM 
BARIÉROVÉM ÚTESU(Austrálie)

Ostrov  
Flinders

Indonézie

 Papua Nová Guinea

Nová  Kaledonie

Nedotýkejte se zářících červů

V JESKYNI WAIAMOTO

Mikronézie

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
s

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
P
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No
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 Kermadekovy ostrovy               

 (Francouzská Polynézie)

Tuvalu

Fiji

Francouzská Polynézie

Tonga

Samoa
Vanuatu

Havajské ostrovy

Objevte svět nejkrásnějších 
pláží  na BORA BORA

Nová  Kaledonie

Tichý 
oceán

Nedotýkejte se zářících červů

V JESKYNI WAIAMOTO

(Nový Zéland)

Zaposlouchejte se do tich

FJORDU MILFORD SOUND
(Nový Zéland)

Dejte si telou lázeň na

HOT WATER BEACH

(Nový Zéland)

Projeďte kajakem 

NÁRODNÍ PARK FIORDLAND
(Nový Zéland)

Zašpiňte se

V BAHENNÍCH JEZÍRKÁCH ROTORUA

(Nový Zéland)Nový 
Zéland

Šalamounovy ostrovy

Marshallovy 
ostrovy

Federativní státy  

Mikronézie

Petrík
Zvýraznění
Mikronésie

Petrík
Zvýraznění
Fidži

Petrík
Zvýraznění
Polynésie

Satna 13
Vkládaný text
p

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
ticha

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
Polynésie)

Satna 13
Lístek s poznámkou
PŘELOŽIT DO ČJ

Satna 13
Lístek s poznámkou
PŘEKLAD?
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dóm je asi třikrát vyšší.

Nachází se asi 40 km od Uluru a NEJVĚTŠÍ

Kata Tjuta je skupina skal (dómů).

ČERVENÁ BARVA skal je způsobena rzí – pískovce obsahují minerály železa,

ULURU je vysoká asi 335 m – vyšší než Eif elovka.

z dávných dob.

své rituály, tančí a vypráví si báje 

Lidé PITJANTJATJARA pořádají u Uluru

které díky korozi překryly původní šedou barvu.

 a vyjadřují vztah místních lidí k jejich zemi.Na Uluru se nachází skalní malby. Ty jsou tisíce let staré

Orel klínoocasý je největší

dravec –
 většinou

 ho uvidíte v páru.
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ať nezapadnete, neboť cesty jsou měkké a písčité.

Projeďte se parkem V DŽÍPU, ale dejte si pozor, 

    AUSTRÁLIE

Aust
ral

any, k
teří

 skálu považují za p
osvátné místo.

je 
to 

dos
t n

ebe
zpe

čné, a
le ta

ké protože to uráží domorodé

například MACROTIS nebo BANDIKUT ZLATÝ.

jsou na červené listině ohrožených druhů, jako

Mnozí ze savců v národním parku

NECHTE	SE	UCHVÁTIT	STAROBYLOU	SKÁLOU

Nacházíme se uprostřed pouště. Země je zde červená a suchá. Je těžké si představit, že 
zde něco žije. Ale Uluru – Národní park Kata Tjuta překypuje životem. Jsou zde hadi, 
ještěrky, ptáci a unikátní australští savci, jako třeba macrotis nebo bandikut zlatý. Když se 
blížíte, nezdá se obrovská červená skála tak veliká, ale najednou zjistíte, že jedete už 
celkem dlouho a stále jste od skály stejně daleko – je ohromná a pořád moc vzdálená!

Uluru je pískovcová skalní formace, která vznikala po dobu 500 milionů let. Při procházce 
kolem v ní uvidíte jeskyně a skalní malby, které mohou být až 5 000 let staré. Domorodí lidé 
Pitjantjatjara obývají tuto oblast už nejméně 30 000 let a Uluru je pro ně posvátné místo. 

Na U
luru není dovol

eno LÉZT. Jednak protože

ULURU
Uluru bylo kdysi také známé pod jménem 
 AYERSOVA SKÁLA – jméno dostalo

od prvních Evropanů, kteří sem dorazili.
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Lichtenštejnsko

Lucembursko

Evropa je jedním z nejúžasnějších míst na 
Zemi. Po tisíce let lidé měnili tvář její kra-
jiny, farmařili a… budovali! V Evropě se 
nachází mnoho divů světa. Většinu z nich 
postavili lidé. Čekají zde na vás hrady, 
kostely a pravěké památky. Nejlepší je 
však začít s polární září.

EVROPA

Ně
m

ec
ko

Vatikán

se ohromit katedrálou

SAGRADA FAMÍLIA
Podívejte se nahoru a nechte 

(Španělsko)

xxx

xxx

Podumejte  o prehistorické minulosti 

u STONEHENGE(Velká Británie)

EIF
FELOVY VĚŽE 

(Francie)

60
0 s

ch
odů na vrchol 

Vystoupejte  

NEUSCHWANSTEIN 

(Německo)

do pohádky v ZÁMKU Zaskočte si  

Sle
du

jte bleskový příliv 

v o
ko

lí M
ONT-ST-MICHEL 

(Francie)

Staňte se svědky

POLÁRNÍ ZÁŘE  

(Norsko)

Podívejte se na malby 

sta
ré 17 000 let  

v J

ESKYNI LASCAUX 

(Francie)

Vydejte se  

po OBROVĚ CHODNÍKU 

(Severní Irsko)

v ALHAMBŘE  

 (Španělsko)
     

   P
opusťte uzdu fantazii 

plameňáky u CAMARGUE

 (Francie)
Zatancujte si s růžovými 

Severní 

moře

Atlantský  
oceán

Projděte se po VASCO DA GAMA 

– nejdelším mostě Evropy 
(Portugalsko)

v BENÁTKÁCH

  P
rojeďte se na člunu 

Petrík
Zvýraznění
Andorra

Satna 13
Lístek s poznámkou
CO TU MAJÍ ZNAMENAT TY DVOJE TROJKŘÍŽKY?
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Rumunsko

Ma
ďa

rsk

o

Ukraj ina

Rusko

NEUSCHWANSTEIN 

(Německo)

do pohádky v ZÁMKU 

Severní 

moře

(Turecko)
v MUZEU HAGIA SOPHIA

starodávnými poklady  

Nechte se ohromit 

Zkuste zápasit 

s gladiátory v KOLOSEU 
(Itálie)

AKROPOLI (Řecko)
Prozkoumejte starobylou 

PLITVICKÝCH JEZERECH 
(Chorvatsko)Zaplavte si v nádherných 

v BENÁTKÁCH

(Itálie)  P
rojeďte se na člunu 

Černé  
moře

Česká  
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Barentsovo m
oře

San
Marino Bosna
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BOREALIS pochází z řeckého názvu pro severní vítr.

AURORA je jméno římské bohyně úsvitu.

Polární záře – latinsky Aurora Borealis.

POZORUJTE	MIHOTÁNÍ	SEVERNÍ

Astronauti mohou vidět POLÁRNÍ ZÁŘI Z VESMÍRU.

Přeplavili jsme se z Tromsø v Norsku, abychom se podívali na polární záři. Loď se něžně houpe na 
vlnách, zatímco je spuštěna kotva na mořské dno. Nebe je temně modré. Z ničeho nic začnou lidé 
ukazovat – obloha se mihotá a oblaka jasně zelené barvy se vinou po nebi, třepotají se, pak změní 
barvu na modrozelenou, tmavě modrou, černou a opět na zelenou. Polární záře předvádí svou show.

Polární záře vzniká, když malé částice uvolněné při erupci Slunce urazí 150 milionů kilometrů dlou-
hou cestu k Zemi. Tyto částečky jsou přitahovány k severnímu a jižnímu magnetickému pólu. Při 
srážkách s molekulami kyslíku a dusíku v atmosféře vyzařují různé barvy – ty závisí na tom, jaké 
molekuly reagují a jak vysoko dojde ke srážce. Z paluby naší lodi můžeme vidět ledové kry a také 
mořské ptáky a delfíny. Samozřejmě je chladno, ale člověk se zapomene třást zimou, když z vln vyno-
ří hlavu keporkak – polární záři chce vidět každý!

POLÁRNÍ ZÁŘE

JIŽNÍ PÓL má také svoji světeln
ou show. 

Ta se nazývá latinsky AURORA AUSTRALIS.
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– ve Francii je jeskyně s prehistorickou nástěnnou malbou, která zobrazuje polárn
í zář

i.
Občas je možné pozorovat POLÁRNÍ ZÁŘI i v zemích hodně vzdálených od sever

ního pólu

 k pozorování tance světel na obloze.
ZIMA je výborná – ale chladná – doba

se obvykle nachází ve výšce 95 až 240 kilom
etrů

.
zdá se vám, že je velmi blízko, ale ve s

kutečn
ostiKdyž vidíte na obloze polární záři,

v Grónsku, ve Finsku a Švédsku. A samozřejmě v Tromsø!
za p

olárn
ím kruhem nebo poblíž něj – například na Aljašce,   

POLÁRNÍ ZÁŘI můžeme pozorovat z několika míst poblíž

NORSKO

Satna 13
Přeškrtnutí
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– pohybují se stejně rychle jako bleskově uhánějící kůň.PŘÍLIVY kolem Mont-Saint-Michel jsou známé jako BLESKOVÉ přílivy

nejnavštěvovanějším místem ve Francii.
OPATSTVÍ je po Paříži  

        
          

             P
OUTNÍM MÍSTEM křesťanů. 

Po téměř tisíc let byl Mont-Saint-Michel 

FRANCIE

Hora Saint Michel se vypíná nad okolní slané mořské pláně jako fata morgána. Na malém skal-
natém ostrově s obvodem pouhých 915 metrů stávala po staletí pevnost. V osmém století zde 
bylo postaveno oratorium (modlitebna), o 200 let později zde vzniklo opatství svatého Michala 
(Saint Michel). A postupně kolem vyrostla vesnice.

Je to magické místo. Náš stan v kempu na pevnině bude vzdálený pouze 610 metrů. Když ho 
otevřeme a vystrčíme z něj hlavu, uvidíme ostrov. Ale jak půjdeme blíž, zpozorujeme změnu. 
V jednu chvíli uvidíme všude okolo travnatá pole – a hned vzápětí bude všude kolem mostu, po 
kterém půjdeme, voda. A pak, když dorazíme na místo, po vodě nebude zase ani památky.

SLEDUJTE	BLESKOVÝ	PRÍLIV	U

MONT-SAINT-MICHEL

Ostro
v je 

obydlen už od šesté
ho století.  

Tehdy byl z
námý pod jménem MONT TOMBE.

Of ciálně žije na Mont Saint Michel pouze 50 LIDÍ!  
Ale s 2,5 miliony turisty ročně se zdá  

zdejší populace mnohem vyšší.

Pokud se budete procházet kolem ostrova, buďte 
opatrní – písek může být zrádný. Mohou se tu 

dokonce vyskytovat TEKUTÉ PÍSKY!

�

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
Mont-Saint-Michel

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
turistů
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Podle legendy se v roce 708 místnímu biskupovi 
zdál sen, ve kterém mu archanděl Michael  

dal pokyn, aby postavil oratorium.

Ostrov je tvořený žulou, která chrání  
vesnici před erozí mořem.

Když je ODLIV, můžete  

ostrov obejít dokola.
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pouhým OTROKEM.

postavení, víceméně byl 

– dokonce i mimo kolbiště. 

Život gladiátora byl těžký

amf teátrem
, terý byl kdy postaven.Koloseum VE TVARU OVÁLU je největším 

tém
ěř 1

0 000 zvířat!

v K
olo

seu
 bylo ZABITO

Běh
em

 pr
vních her pořádaných 

Gladiátor měl nízké společenské

Koncem šestého století zabíjení ustalo

– bylo příliš NÁKLADNÉ vyhledávat

nová zvířata a gladiátory na porážku.

Koloseum má 80 vstupních bran.

Západní brána byla známá
jako „BRÁNA SMRTI“ – skrz ni
 byli odnášeni poražení gladiátoři.

Od šesté
ho století bylo koloseum využíváno zřídka a postupně chátralo.

Většina z KAMENŮ a MRAMORU, kterým bylo tvořeno, 

byla využita na stavbu nových budov v Římě a Vatikánu.

Satna 13
Vkládaný text
i

Satna 13
Vkládaný text

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
který

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
K
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ZKUSTE	ZÁPASIT	S	GLADIÁTORY

V KOLOSEU
Chcete ‑li pořádat velkou sportovní akci nebo divadelní představení, potřebujete odpovídající 
prostory, aby se tam vešli diváci. Římané to věděli už před 2 000 lety – takže vybudovali 
Koloseum. Na tomto obrovském stadionu se odehrávaly všechny významné akce – boje 
gladiátorů, divadelní představení, veřejné popravy. Dokonce arénu zaplavili vodou, aby v ní 
mohli pořádat parodie námořních bitev. To vše se dělo před očima až 80 000 diváků.

Koloseum bylo vybudováno císařem Vespasianem v roce 72 našeho letopočtu. Výstavba trvala 
přibližně 10 let. Na stavbě se podílelo více než 50 000 židovských otroků, kteří nosili kameny 
ze 32 kilometrů vzdáleného lomu. Podlaha arény byla dřevěná – pod ní se nacházela síť 
chodeb a místností, odkud mohla být na scénu rychle dopravena zvířata, otroci a kulisy. 
Historikové odhadují, že v Koloseu bylo zabito téměř půl milionu lidí a více než milion zvířat. 
Skoro to vypadá, jako by nejoblíbenější zábavou Římanů bylo sledování zabíjení živých tvorů!

Jedna stra
na Kolosea je více poničená,

což bylo způsobeno zemětřesenímv 9. století.
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TURECKO

V chrámu Hagia Sophia se 
nachází přes milion MOZAIK. 

Tato nádherná budova je postavena  
na zem

ském zlomu, takže jsou zde častá 
ZEMĚTŘESENÍ. Ta v minulosti  

napáchala na chrámu značné škody.

Bě
he

m st
ale

tí s
e n

ěkolik
rát z

řítila 
hlavní

K
U

PO
LE

 – 
po

kaž
dé 

byla
 postave

na nová, 

o n
ěco

 vě
tší 

než p
ředchozí.

„Hagia Sophia“ znamená v řečtině „BOŽÍ MOUDROST“ – chrám bylzasvěcen nejvyššímu poznání a moudrosti.

Petrík
Zvýraznění
Sofia

Petrík
Zvýraznění
Sofia"
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Předtím, než byl Hagia Sophia 
vybudován, stály na tomto místě 

dva KOSTELY. Pozůstatky 
jednoho z nich můžete ještě  

dnes vidět před muzeem.

Kaligrafcké desky uvnitř dómu jsou největší  
svého druhu v muslimském světě.

Procházíte rušnými uličkami Istanbulu, největšího města Turecka. Je to nádherná směs starého a moderního. 
Nachází se na mořské úžině Bospor mezi Černým a Marmarským mořem. Ale teprve až dorazíte k chrámu Hagia 
Sophia, poznáte, co to je opravdová krása.

Chrám Hagia Sophia je asi 1 500 let starý. Po většinu své existence sloužil jako křesťanský chrám, ale v 15. století 
byl změněn na mešitu. Od roku 1935 je z něj muzeum. Budova je 82 metrů dlouhá, 73 metrů široká a její hlavní 
kupole měří napříč 31 metrů a na výšku 32 metrů.

Už zvenku je chrám obrovský a nádherný, ale když vejdete dovnitř, vyrazí vám to dech! Světlo pronikající sem 
skrz mnoho obloukových oken a záře z věčně hořících svící se mihotají na stropě a obloukových stěnách, 
pokrytých zlatem a mozaikou, a vytvářejí magickou atmosféru.

NECHTE	SE	OHROMIT	STARODÁVNÝMI	POKLADY	V	MUZEU

HAGIA SOPHIA

ČTYŘI MINARETY – věže, které se nachází v ro
zích 

chrámu Hagia Sophia – zde byly dostavěny,  

když byl chrám vysvěcen na mešitu.

Na stavbu byly použity sloupy z opuštěného
ARTEMIDINA CHRÁMU. Ten býval

kdysi jedním ze sedmi divů starověkého světa.

Petrík
Zvýraznění
Sofia

Petrík
Zvýraznění
SOFIA

Petrík
Zvýraznění
Sofia

Petrík
Zvýraznění
Sofia

Petrík
Zvýraznění
Sofia
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NEMECKO

ZASKOCTE	SI	DO	POHÁDKY	NA	ZÁMKU	

Kráčíme přes vrcholky bavorských Alp. V dálce vidíme budovu 
která je nám nějak povědomá. Protřeme si oči – ale budova je 
opravdu skutečná: Zámek z Disneyho pohádky o Sněhurce je přímo před 
námi! Samozřejmě to není Disneyland – je to zámek Neuschwanstein, místo, 
které bylo inspirací pro vzhled hradu v této pohádce. Zámek byl vybudován 
králem Ludvíkem II., bavorským monarchou, který vládl v letech 1864–1886. 
Ludvík byl fascinován středověkem a hrady, které byly v té době budovány.

Ludvík navrhl většinu projektu sám, proto byla budova známá jako „zámek 
krále z pohádky“. Stavba zámku trvala téměř 25 let. Chudák král v něm žil 
pouze šest měsíců, potom za záhadných okolností v roce 1886 zemřel. V té 
době zámek ještě stále nebyl hotový. Stavba byla dokončena v roce 1892 
a vznešená budova s pohádkovými věžemi tu stojí dodnes. Přidejte se 
k tisícům návštěvníků, kteří toto místo každý den navštíví, a prohlédněte si 
Ludvíkův sen.

NEUSCHWANSTEIN

Ludvík byl patronem skladateleRICHARDA WAGNERA a částsvého zámku mu věnoval. 

Ačkoli byl Ludvík KRÁLEM BAVORSKA,po porážce Pruska v roce 1866 měl velmi malou moc– jeho minikrálovstvím se stal Neuschwanstein.

�

�

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
z
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DENNĚ navštíví zámek až 6 000 lidí!

místo pro Ludvíkův pohádkový palác.

které b
yly zbourány, aby uvolnily 

STŘEDOVĚKÝCH hradů, 

Zámek byl postaven na místě dvou

Než Walt Disney postavil  
Disneyland, navštívil toto místo  

– zjevně ho inspirovalo!

Na zámku je pouze 14 ZAŘÍZENÝCH
MÍSTNOSTÍ – ale všechny jsou přístupné veřejnosti.

Ačkoli Neuschwanstein vypadá jako středověký hrad, je to zámekstarý pouze 150 let a je zařízen vcelku moderně. Najdeme zde TOPENÍ a VODOVODNÍ POTRUBÍ, a dokonce posuvné dveře!

„Neuschwanstein“ znamená „nový labutí kámen“

– jméno bylo inspirováno WAGNEROVOU OPEROU

a zámek tak byl pojmenován po Ludvíkově smrti.
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Každoročně navštíví Eif elovu věž SEDM MILIONŮ LIDÍ!

VYSTOUPEJTE	PO	600	SCHODECH	NA	VRCHOL

Když uslyšíme jméno Paříž, pravděpodobně nám vytane na mysli Eiffelova věž. Její kovová 
mř ížovaná konst rukce se z vedá do v ýšk y nad nádherné město.  Je to  jedna 
z nejnavštěvovanějších památek na světě.

Kovová věž byla postavena Gustavem Eiffelem v roce 1889 jako vstupní brána na světovou 
výstavu, která se ten rok konala v Paříži. Její stavba trvala dva roky a bylo při ní použito  
2,5 milionu nýtů. V době, kdy byla dokončena, byla nejvyšší stavbou světa – tento rekord si 
udržela po 40 let. Má tři patra. Vystoupat můžete do prvních dvou pater, což je asi  
600 schodů! Do třetího patra sice vede schodiště také, ale do posledního a nejvyššího 
místa své cesty musíte jet výtahem. Pak se můžete posadit v restauraci a kochat se 
výhledem.

EIFFELOVY VĚŽE
Protože se v Paříži přemnožili

HOLUBI, pořídilo město
orly, kteří je loví.

Paříž je známá svým JÍDLEM – kupte si místní sýr a chleba

a udělejte si klasický francouzský piknik v parku. 

VYJÍŽĎKA NA LODI po řece Seině 
vám poskytne jedinečný pohled na věž.
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FRANCIE

měli sp
očítat všechny tyto nýty!

přib
ližn

ě čty
ři týdny. Představte si, že bysteNapočítat 
do 2,5 milionů vám zabere

Napočítat
 do 1 000 trvá přibližně 18 minut. 

nad Paříží a podívejte se
 na E

if e
lov

ku
 sh

ora
.

Proleťte se HORKOVZDUŠNÝM BALONEM

populární zhruba 

– p
antom

ima se s
tala ve Francii 

před 200 lety.
Neda

lek
o vě

že m
ůžete sledovat MIMY
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a podívejte s
e na fontány ve tvaru lvů.

Navštivte PALÁC LVŮ v Alhambře

se do ní nastěhovali TULÁCI.

V dobách, kdy Alhambra upadala,

ŠPANELSK
O

POPUSTTE	UZDU	FANTAZII	

V ALHAMBŘE
Alhambra vznikla v 9. století jako malá pevnost postavená na troskách starého římského 
opevnění ve městě Granada. Jméno znamená „Červená“ – takže můžete hádat, jakou měla barvu. 
Stála tam v tichosti asi 200 let, až ji berberský král ze severní Afriky přestavěl na palác.

Pak Alhambra změnila na dalších přibližně 200 let majitele, neboť oblast ovládli jiní muslimští 
vládcové. Ti zde také dostavěli další budovy, paláce a obranné tvrze. Později, v 16. století, oblast 
ovládli křesťané a místo se stalo španělským královským palácem. Ti ho zrenovovali a vybudovali 
své vlastní paláce, ale následní vlastníci měli zase jiné záměry a stavěli nové budovy (ne vždy je 
dokončili), kterými občas překryli některé z původních staveb a umění. Na konci 19. a počátkem 
20. století bylo místo ještě jednou renovováno. Nyní je to hlavní cíl milovníků islámského umění 
a architektury – a také milovníků hradů a pevností.

�

�
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 – je
 zde tolik nádherných detailů k objevování!

z kamene, mozaiky, vzorované dlažby

a široké 204 metrů.
plošině dlouhé 732 metrůAlhambra je z

budovaná na skalnaté

se kolem jezer a potoků.

a květinami rozléhajících

ZAHRAD s ovocnými stromy

V Alhambře se nachází mnoho

Pro Alhambru jsou typické dekorativní práce

Když vyrážela expedice
KRYŠTOFA KOLUMBA na výpravu 

ke břehům Ameriky, dostali královské

povolení právě z paláce v Alhambře.

Alhambra je rozlehlý komplex – LET

způsob, jak si ji prohlédnout celou.

HORKOVZDUŠNÝM BALÓNEM je výborný

V Alhambře si všimněte směsi uměleckýchSLOHŮ – najdete zde budovy postavenéod 9. století až po renesanci.

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
O
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víc než 2 METRY.
Ty větší zasahují pod povrch

Kameny nejsou položené na povrchu 

Máme za to, že modré kameny byly přepravovány většinou

z 200KILOMETROVÉ VZDÁLENOSTI po řece na vorech.

 (podle typu kamenů, které byly použity na stavbu).

SARSENY, menším se říká MODRÉ KAMENY

Obrovské kameny ve Stonehenge se nazývají

VELKÁ BRIT
Á

N
IE

země – jsou částečně zakopány. 

Kdyby byl Stonehenge kompletní,  
vypadal by nějak takhle.

Kolem Stonehenge jsou stovky mohyl,
ve kterých jsou pohřbení lidé

DOBY BRONZOVÉ.

Nejvyšší „věže“ uprostřed Stonehenge
– dva stojící kameny s jedním ležícím 

na nich napříč – se nazývají Trilitony.
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pohybům Slunce.
tvrdí, že se je

dnalo o chrám zasvěcený
Nejrozšířenější TEORIE o funkci Stonehenge

bylo PŘES 150.
ale původně jich tam

Stonehenge tvoří asi 90 kamenů,

PODUMEJTE	O	PREHISTORICKÉ	MINULOSTI

U STONEHENGE
Stonehenge je jedním z nejnavštěvovanějších světových divů starého světa. Tvoří ho vnější kruh vztyčených kamenů, 
další z menších modrých, skupina kamenů v centru a pak ještě menší kruh modrých kamenů. Byl budován přes 
1500 let, stavba započala 3000 let před naším letopočtem. Velké kameny v centru váží až 45 tun a jsou vysoké kolem 
6 metrů. Jednou ze záhad tohoto místa je, jak sem byly kameny dopraveny. Menší modré kameny pochází 
z kamenolomu vzdáleného více než 200 kilometrů – a dokonce i tyto váží několik tun! Ale k čemu vlastně Stonehenge 
sloužilo? To je ta největší záhada.

Jedna věc je jistá – na počátku sloužilo – nejméně po tisíc let – jako pohřebiště. Ale lidé věří, že bylo využíváno 
k určování ročních období a pohybu hvězd. Relativně nedávno (teprve před 200 lety!) se začali se Stonehenge 
spojovat druidové, kteří místo používali k oslavám svátků, jako byl například nejkratší a nejdelší den roku.

Někteří lid
é věří, ž

e Stonehenge

ybudoval kouzelník MERLIN za p
oužití

 magi
e

(ačkoli jestli
 Merlin opravdu existo

val,
 žil

 

asi o 3 000 let později, n
ež st

avba vz
nikla).

Satna 13
Vkládaný text
v



30

ITÁLIE

– a také protože je místo tak blízk
o m

oři
.

nadmořské výšce – pouze 4 metry 
nad moře

m
Půda je nestabilní jednak kvůli m

alé

a druhé 296 – kvůli náklonu.

Jsou tu dvě schodiště: jedno má 94 schodů

aby zabránili dalšímu naklánění. To pomohlo.Koncem 20. století inženýři odkopali zeminu pod věží, 

Často zde uvidíte turisty, jak se fotí u věže 
a dělají při tom různé divné pózy.

Věž je asi 55 m vysoká, ale zkuste spočítat schody.
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Byla vybudovaná jako zvonice pro katedrálu

PODÍVEJTE	SE	NA	SVET	NAKRIVO	

pro jeden tón stupnice.– uvnitř je sed
m zvonů, každý 

Historici si nejsou jistí, kdo věž navrhoval  – mohl to být slavný umělec Pisano,  nebo architekt jménem Diotisalvi.

Když poprvé přijdete k věži, bude se vám zdát poněkud divná a budete naklánět hlavu. Ale jak 
se budete přibližovat, pomyslíte si: „Ta musí nutně spadnout!“ Úhel náklonu je pouze 4 stupně, 
ale když narýsujete přímku ze středu přízemí nahoru, střed vrcholu od ní bude vzdálen  
4,5 metru!

Jak se to mohlo stát? To se stává, když postavíte základy budovy v měkké půdě. Už po několika 
řadách zdiva stavitelé zjistili svou chybu. Přibližně ve stejné době začala válka, která trvala 
téměř sto let. Stavba byla zastavena. Když válka skončila, lidé si pomysleli: „Měli bychom 
stavbu dokončit!“ a pokračovali v díle. Naštěstí si zemina trošku sedla, a tak zvládli postavit 
několik dalších řad. A vypukla další válka. Uběhlo dalších 30 let, než byla věž konečně v roce 
1372 dostavěna. Přes deset let se naklánění stalo součástí projektů, podlahy byly dorovnávány 
a lidé v Pise se do své jedinečné naklánějící se věže zamilovali.

U ŠIKMÉ VĚŽE 
V PISE

Věž a
 kated

rála s
tojí na místě nazvaném

PIAZZA DEI MIRACOLI, 

Náměstí zázraků.

� �
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kamenické práce.
zdobený drak a další jeho

chaloupka, mozaikou

– je v něm perníková

další Gaudího dílo

Park Güell je 

mozaikových dlaždicích, které jsou charakteristické pro jeho dílo.

N
EJ

VYŠ
ŠÍ

 ko
ste

l n
a s

vět
ě.

Až
 b

ud
e s

tav
ba

 do
ko

nč
ena, b

ude 
to

Gaudí navrhl mnoho barcelonských budov. Dívejte se po barevných 

ANTONI GAUDÍ zemřel v roce 1926.
 Srazila ho tramvaj, když šel do kostela

.
Je pohřben v chrámu Sagrada Família.

ŠPANELSK
O
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jako by se kámen rozpouštěl.

náboženskými symboly. Vypadá to

de obrazy přírody s tradičními

o ZROZENÍ JEŽÍŠE. Prolínají se

Zdobení fasády nám vypráví příběh

UŽASNETE	NAD	CHRÁMEM

Až bude kostel dokončen,  
bude vypadat takto.

Pokud sečte čísla v kterémkoli 
řádku, sloupci nebo na diagonále, 
vyjde vám věk Ježíše, když zemřel.

Podívejte se pozorně na fasádu  
– uvidíte číselnou mřížku 4 x 4. 

SAGRADA 
FAMÍLIA

Barcelona je veselé město plné života na jižním pobřeží Španělska. Tato 
oblast se stala domovem některých z nejradikálnějších umělců 20. století. 
Kamkoli se podíváte, vidíte toho důkazy – ale nejnápadnější je Sagrada 
Família.

Tento pozoruhodný kostel byl navržen Antoniem Gaudím koncem 19. století 
a práce započaly v roce 1882 – ale stále ještě není hotový! Nákladnost stavby 
a Španělská občanská válka zapříčinily několikaleté přerušení. Stavba je 
navíc pomalá kvůli Gaudího plánům, které jsou velmi složité.

Budova je slavná především svými barevnými mozaikovými věžemi – po 
dokončení stavby jich tam bude 18, nejvyšší bude měřit 168 metrů. Ale vnější 
zdi kostela vynikají svými neuvěřitelnými sochami. Jsou zde tři průčelí, každé 
je provedeno v jiném stylu a vypráví svůj vlastní náboženský příběh.

STAVBA budovy má být dokončena v roce 2026

– ale možná to potrvá i déle!

Každá z 18 VĚŽÍ má svůj vlastní význam: 12 z nich

e věnováno apoštolům, nejvyšší Ježíši,

jedna patří Marii a čtyři evangelistům.

Satna 13
Vkládaný text
j

Satna 13
Vkládaný text

Satna 13
Vkládaný text
z

Satna 13
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Satna 13
Vkládaný text
š
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Kanada

Karibské mořePodejte sportovní výkon  

na CHITZÉN ITZÁ
(Mexiko)

Podívejte se na mamutí dílo inženýrů – HOOVEROVU 

PŘEHRADU (USA)

Hledejte fosilie v DINOSAUŘÍM PARKU 

(Kanada)

Zkuste lézt  
v BRYCE CANYONU (USA)

Prohlédněte si MONUMENT 

VALLEY (USA)

Projeďte se výletním člunem po EVERGLADES (USA)

Zajděte si k vodopádům 

v YOSEMITSKÉM ÚDOLÍ 
(USA)

Sledujte žhavé jiskry  

nad KILAUEA (USA)

Zach
ovejte klid na nejteplejším 

místě
 na Zemi: v ÚDOLÍ 

SMRTI (USA)

Vyberte
 si tvář v MOUNT 

v M
OUNT RUSHMORE 

(USA)

Postůjte na dně  

GRAND CANYONU 

 (USA)

Užijte si pobyt  
u NIAGARSKÝCH 
VODOPÁDŮ (USA)

Zajeďte si k HUBBARDOVU LEDOVCI
(Kanada)

Pořádně se zakloňte, abyste viděli ohromnou SEKVOJI (USA)

Proj
eďte s

e př
es slavný 

MOST GOLDEN GATE 

v S
an Fran

cisk
u (USA)

Davisův průliv

Hudsonův 
záliv

Spojené státy 
americké

Aljaška 
(USA)

Mexický záliv

Grónsko

Aljašský záliv

Severní ledový 
oceán

Severní  
Tichý  
oceán

Mexiko

Sargasové 
moře

Bermudy

 

Satna 13
Lístek s poznámkou
v MOUNT v MOUNT ??

Satna 13
Lístek s poznámkou
PŘEKLAD??

Satna 13
Lístek s poznámkou
PŘEKLAD??
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Karibské moře

Azory

Jakoukoli krajinu si dokážete představit, v Severní Americe 
ji najdete. Vyskytují se zde husté lesy, hory, sopky, žhavé 
pouště, ledové plochy… Vedle nejrozmanitějších úžasných 
lidských staveb z relativně nedávné minulosti najdete 
přírodní divy, od majestátního Yosemitského údolí po 
nebezpečnou krásu vulkánu Kilauea. Prostě se připravte 
na to, že budete ohromeni!

SEVERNÍ 
AMERIKAGrónsko

Podívejte se na úžasnou 

kamennou ženu: 

SOCHU SVOBODY (USA)

Zasaďte květinu na 

HOPEWELL ROCKS 

(Kanada)

Sargasové 
moře

Bermudy

Severní 

Atlantský 
oceán
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32 kilometrů za hodinu.létavý pták – může uhánět rych
lostí GEOCOCCYX je nejrychleji běhající

podmínkám se dožívají až 80 let.odolní živočichové a navzdory drsným
POUŠTNÍ ŽELVY jsou velmi

za sebou zanechává?se v p
oušti – vidíte stopu, kterou

CHŘESTÝŠ ROHATÝ má zajímavý způsob plazení

rozpětím křídel přehlédnout. 
– je těžké ho s jeho 1,8metrovým

příliš běžný, ale sledujte oblohu

OREL SKALNÍ není v parkuv USA (mimo Aljašku).
– N

EJVĚTŠÍHO NÁRODNÍHO PARKU
Údolí s

mrti je
 částí národního parku Death Valley

divokými květy.
deště mohou oživit poušť

místem v USA, ale zim
ní

Mrtvé údolí je NEJSUŠŠÍM

CÍL

U
SA
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 obývá oblast po 1000 let.
merických ŠOŠONŮ 

Žijí zde i lidé! Kmen 

kolem, zatímco ostatní živočichové se snaží schovat před sluncem.Zdá se, že 
LEGUÁNI PUSTINNÍ milují vedro. Radostně pobíhají

recyk
lují vodu, kterou už mají v sobě.

velm
i málo vody – místo pití jejich těla

TARBÍKOMYŠÍM stačí k životu

ZACHOVEJTE	KLID	NA	NEJTEPLEJŠÍM	MÍSTE	NA	ZEMI:

V ÚDOLÍ SMRTI
A tady máme poušť, která drží rekord. Byl zde zaznamenán nejteplejší den, který kdy byl na zemi 
změřen: 56,7 °C. Je těžké uvěřit, že zde může existovat život! Hory kolem údolí jsou vysoké, přesto je 
nejnižší bod v údolí 86 metrů pod hladinou moře. To znamená, že vzduch je zde hustý, a tak se zde drží 
horko sálající z pouštního podloží.

Navzdory suché, žhnoucí krajině zde můžeme najít hojný život. Nenechte si ujít pohled na zkroucené 
borovice Balfourovy. Tyto šedé stromy vypadají, jako by už dávno zemřely – přesto patří mezi nejdéle 
žijící organismy na Zemi. Nejstarší z nich je 5000 let stará! Tarbíkomyši, hadi, ještěrky, ptáci – pro ty 
všechny je Údolí smrti domovem. Mějte oči otevřené a možná zahlédnete, jak kolem vás prosviští 
geococcyx. A dávejte si pozor, kam šlapete – ta kulatá „skála“ může být pouštní želva.

�

Satna 13
Vkládaný text
a
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ohně PELE.
sídlí bohyně 

Říká se, že v kráteru

abyste spatřili, jak obrovská Kilauea je.

Proleťte se kolem vulkánu VRTULNÍKEM,

téct z úplně jiné části kaldery láva.

 ale po několika letech nastala změna a místo kamení začala

Poslední erupce začala vyvrhováním kamenů do vzduchu,

USA KALDERA vulkánu – jeho ústí 
– je asi 4,8 kilometrů dlouhá 

a 3,2 kilometrů široká.

Kilauea je aktivní po většinu své existence. Poslední erupce začala v roce 1983
a láva stále plynule teče.
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Na Havaji jsou ČTYŘI další sopky.

z hlubin na povrch země.
Žíly, kterými proudí láva Kilauey, vedou 64 KILOMETRŮ

LÁVOVÉ JEZERO uvnitř sopky je obvykle 22 až 220 metrů pod ústím.

SLEDUJTE	ŽHAVÉ	JISKRY	NAD

Na ostrově Havaj najdete nejaktivnější sopku světa: Kilauea. Z jejích puklin po stranách kaldery 
teče téměř nepřetržitě láva. Jak půjdete blíž, všimnete si lesklého černého kamene – vypadá, jako 
by tam čerstvě vznikl. Ale i ten se tam v minulosti dostal při explozi.

Kilauea je mladý vulkán. Láva, která probublává z hlubin země, je na povrchu ochlazována 
relativně krátkou dobu – 300 000 let. Postupně se ze dna oceánu zvedla hora, která tvoří ostrov, 
jak ho známe dnes. Téměř veškerý okolní povrch kolem Kilauey je mladší než 1000 let. Existuje 
mnoho způsobů, jak si vulkán prohlédnout. Můžete si vzít člun a pozorovat lávu tekoucí  
do oceánu, jak se z ní kouří, když chladne a tvoří horninu. Nebo se můžete místo toho vydat  
do Národního parku Havajské vulkány a procházet se po starých ztuhlých proudech lávy. 
V kaldeře se můžete téměř dotknout kouřící rudé lávy. Ale raději to nedělejte!

KILAUEA

Nepřetržité erupce Kilauey způsobují 

KYSELÉ DEŠŤĚ – kvůli nim je země

kolem kaldery tmavá a vyprahlá.
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USA

ŠPIČKY NOHOU A PRSTY

NA RUKÁCH.

nepoužívají – spoléhají pouze na své

opravdu zkušení lezci lana vůbec

přichycená ke skále skobami. Někteří
 

Většina lidí používá při lezen
í lan

a

má přes 2000 let a měří 60 metrů.

Připadejte si malí vedle SEKVOJE. NEJSTARŠÍ STROM

nad Yosemitské vodopády a na Half Dome.

OREL BĚLOHLAVÝ plachtí vysoko nad dnem údolí a loví potra
vu.

VÝLETŮ. Některé vás dovedou na vrcholky hor

V Yosemitech se můžete vydat na spousty

Projeďte se v KÁNOI na řece Merced 

a kochejte se poklidným údolím. 

Taky můžete zkusit CHYTAT RYBY.

Vylézt na EL CAPITAN trvá
 minimálně dva dny. Lezci si věší 

na skály speciální sta
ny, ab

y si mohli odpočinout.
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Když pojedete do Yosemitského údolí, můžete obdivovat skálu El Capitan zvedající se 
postupně k obloze, jak se bude údolí před vámi rozevírat. Příroda a dobrodružství vás 
volají! Malá část Yosemitského národního parku, Yosemitské údolí, je divem samo o sobě. 
Co dělá údolí tak zajímavým, je fakt, že dno je úplně rovné a obrovské žulové skály ho 
lemují jako obří zeď.

El Capitan je jedna z nejznámějších skalních formací tohoto údolí. Sahá do výšky 1 100 metrů. 
Je to populární cíl lezců – často můžete vidět dobrodruhy tvořící svou vlastní cestu na vrchol. 
Občas, když si potřebují na své cestě odpočinout, spí ve speciálních zavěšených stanech. 
Mezi nádhernými skalními útvary se nachází stezky, po kterých se dostanete ven z údolí. 
Jakmile se jednou vydáte na cestu, pocítíte úžasnou svobodu. V údolí žije také hodně zvířat – 
běžné jsou tu veverky a srnčí zvěř. A samozřejmě si dávejte pozor na medvědy!

V YOSEMITSKÉM 
ÚDOLÍ

VYDEJTE	SE	NA	TÚRU	K	EL	CAPITAN

Na vrcholcích horských cest v Yosemitech

uvidíte téměř vždy SNÍH.

Pro MEDVĚDA BARIBALA je Yosemitské údolí domovem. Medvědi mají hnědé zbarvení.

MAJESTÁTNÍ HOTEL (původně známý
 jako  hotel Ahwahnee) je významná

budova v Yosemitském údolí.
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Chichén Itzá a okolní džunglí.PROLEŤTE SE LETADLEM nad

PODEJTE	VRCHOLNÉ	SPORTOVNÍ	VÝKONY

NA CHICHÉN ITZÁ
Jste připraveni na sportovní dobrodružství, jaká zažívali lidé ve starověku? Vyrazte na mexický poloostrov 
Yukatán a do starobylého mayského města Chichén Itzá, abyste se dozvěděli více o tlachtli. Spolu 
s Chrámem jaguárů, Obětní studnou, Tisíci sloupy a pyramidou El Castillo je zde i aréna, kde se hrála 
zvláštní míčová hra podobná basketbalu. Zároveň to byl ale tak trochu zápas o život!

Město Chichén Itzá existovalo mezi 6. a 13. stoletím. V 10. století bylo obsazeno králem Tulou, který zde začal 
stavět město nové. Velká pyramida El Castillo byla postavena později společně s dalšími budovami, ze 
kterých v dnešní době zbyly jen ruiny. A v té době bylo také postaveno velké hřiště. Hráči tlachtli nosili 
spousty chráničů, a když se snažili dopravit těžký kožený míč na soupeřovu část hřiště, naráželi do sebe 
a mlátili jiné hráče. Během staletí se pravidla této hry ztratila, ale ví se, že hra byla velmi agresivní. Vypadá to, 
že kapitán poraženého družstva byl možná na konci zápasu dokonce popraven!

Chichen Itzá“ znamená „ústa

studny Itzá“ – jsou zde tři závrty, 
které sloužily jako studně pro lidi.

OBĚTNÍ STUDNA byl velkýzávrt (cenote), který obsahovalsladkou vodu. Bylo to posvátné místo, které se možná stalo svědkem
ěkolika lidských obětí! 

Satna 13
Vkládaný text
n

Satna 13
Lístek s poznámkou
DOPLNIT UVOZOVKY DOLE

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
é
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MEXIKO

Sochy tohoto boha můžete vidět u pat pyramid.

KUKULKÁN byl Mayský bůh, který vypadal jako opeřený had. 

V roce 1875 objevil v Chichén Itzá 
archeolog plastiky. Tyto sochy se možná 

používaly jako obětní stolky 
během mayských rituálů.

El Castil
lo se sv

ou výškou 24 metrů je centrem

Chichén Itzá
. Byl to chrám boha Kukulkána.

Po celém Mexiku se dodnes hrají 

 různé variace hry TLACHTLI, 

 ale kapitáni již se nezabíjí!

Chichén Itzá 
je perfektní místo pro POZOROVÁNÍ 

PTÁKŮ. Je obklopeno yukatánským pralesem,

domovem mnoha druhů z nich.
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Čagoské ostrovySeychely

Ka
sp

ick
é m

oř
e

Az
er

ba
jd

žá
n

Omán

Irák Írán

Maledivy

Vietnam

Laos

Turkmenistán

Uzbekistán
Kyrgyzstán

Nepál

Bhútán

Bangladéš

Thajsko

Malajsie

Indonésie

Bengálský záliv

Srí Lanka

Jemen

Saudská Arábie

Sýrie

Katar

Kuwait

Palestina
Libanon

Izrael
Jordánsko

Arménie

Tadžikistán

Gruzie

MongolskoKazachstán

Af
ga

nis
tán

 
Turecko

Evropa

Afrika

Indie

Indie

Čína

Rusko

Kambodža

Borneo

Brunei

Sarawak

Jáva

Singapur

v PETŘE

(Jordánsko)

Staňte se archeologem

Zahleďte se n
a sta

rob
ylo

u 

skalní pevnost u SIGIR
IJA

 

(Srí Lanka)

Ponořte se do dun 
PUSTÉ KONČINY 
(Saudská Arábie)

Poseďte v tichosti 
u PHRA PATHOM  
CHEDI (Thajsko)

Zajeďte si k LEDOVCI BALTORO (Pákistán)

Pozorujte netopýry 
v BATU CAVES 

(Malajsie)

Nechte TÁDŽ MAHAL, 

aby vám vyrazil dech 
(Indie)

Zakloňte pořádně hlavu 

při pohledu na BU
R

D
Ž 

CHALÍFA (SA
E)

Rozhlédněte se z vrcholu světa: MOUNT 

EVERESTU (Nepál)

Seznamte se 

s h
růzostrašnými 

TERAKOTOVÝMI

VÁLEČNÍKY (Čína)

Pl

ujt
e j

ako
 člu

n na vlnách 

MRTVÉHO MOŘE 

(Izr
ael)

Barma(Mynamar)

Spojené arabské

emiráty

Petrík
Zvýraznění
Tádžikistán

Petrík
Zvýraznění
Afghánistán

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
Kuvajt



45

ostrovySopečné 

Filipíny

Vietnam

Laos

Thajsko

Malajsie

Indonésie

Mongolsko

Čína

Rusko

Kambodža
Jihočínské moře

SulawesiBorneo

Východní Timor

Brunei
Sabah

Papua
Sarawak

FloresSumbaJáva

Singapur

Japonsko

ASIE A STŘEDNÍ 
VÝCHOD

Asie a střední východ, od střechy světa, Mount 
Everestu, až po nejhlubší místo v Mariánském 
příkopu, je oblast, kde najdete jak přírodní divy, tak 
i některé nejstarší člověkem vybudované atrakce. 
Naše dobrodružství začneme u nejvyšší budovy 
světa v Dubaji. Potom budeme putovat od divu k divu 
až ke starobylému Angkor Wat.

Objevte skutečně ži
jící

 dr
ak

y 

na OSTROVĚ KOMODO 

(Indonésie
)

Zalyžujte si na sněhem pokryt
é 

HOŘE FUDŽI (Japonsko)

Prožijte sen každého 
dobrodruha na OSTROVĚ 

ČEDŽU (Jižní Korea)

Plavte se po ZÁLIVU  HA LONG (Vietnam) Prozkoumejte 
ČOKOLÁDOVÉ KOPCE (Filipíny)

Vyšplhejte se na pískovcové 

útesy DRAGON CAVE 
(Tchaj-wan)

Vydejte se na trek kolem
 

VELKÉ ČÍNSKÉ ZDI 

(Čína)

Odvažte se v
stoupit do

ZAKÁZANÉHO MĚSTA 
(Čína)

Prozkoumejte hlubiny 

MARIÁNSKÉHO 

PŘÍKOPU (Tichý Oceán)

Navš
tivt

e sta
robylý 

ANGKOR WATT  

(Kambodža) 

Boninské 
ostrova

Tchaiwan
Východočínské 

moře

Severní 
Tichý 
oceán

Jižní

Korea

Severní

Korea

 

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
S
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 K
YSLÍKOVÝMI LAHVEMI, které 

vypa
daj

í ja
ko

 

potápěčské bomby.

Větš
ina h

oro
lezc

ů je při výstupu na Evere
st v

yb
av

en
a 

8 ze 14 nejvyšších hor světa.

V Nepálu se nachází

září do dáli!

praporků a stanů horolezců

Jasné barvy modlitebních

Stěny Everestu jsou ledové a šedivé.

NEPÁL

JAKOVÉ jsou využíváni v celé oblasti 

k přepravě vybavení a zboží – dokonce

vám mohou posloužit na části vaší ces
ty.

Nepálci říkají Everestu SAGARMATHA.

V Tibetu zase uslyšíte, že ho

nazývají CHOMOLUNGMA.

Vrtulníkem se na vrchol Everestu nedostanete – je zdepříliš Ř
ÍDKÝ VZDUCH. Ale cestovatele, kteří onemocnínebo jsou zranění při treku do základního tábora,helikoptéra zachrání.
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o jim umožňuje uskutečnit ročně až 30 trekůo základního tábora a výš.

jsou
 na pobyt ve velkých nadmořských výškách zvyklí. 

ŠERPOVÉ, kteří se narodili a vyrostli v Himalájích, 

VYSTOUPEJTE	NA	VRCHOL	NEJVYŠŠÍ	HORY	SVETA:

MOUNT EVERESTU
Mount Everest není pro horolezce začátečníky. Nejvyšší hora světa se dotýká oblohy ve stejné výšce, v níž 
létají dopravní letadla – asi 9 150 metrů. Vzduch je zde tak řídký, že téměř nemůžete dýchat… A je zde zima. Ale 
se svojí kondičkou můžete začít tím, že dorazíte do základního tábora v Nepálu. Letadlem dorazíte do Lukly, 
připravíte si vybavení a vyrazíte na dvoudenní pochod do Namche Bazaaru – vyhlášeného domova šerpů, 
kteří vás mohou doprovodit do hor. Šerpové vám dokonce mohou pomoci nést vaše batohy.

Tady si potřebujete jeden den odpočinout před další etapou, cestou do Dingboche. Zde se budete muset opět 
jeden den aklimatizovat. Pak jsou to další dva dny do základního tábora. Odtud musíte jít ještě asi 30 hodin 
a vystoupat více než 2 400 výškových metrů. Cesta zpět zabere pouze několik dní – dolů je to snadnější než 
nahoru! Možná budou někteří z vaší skupiny pokračovat dál na vrchol Everestu – možná to dokonce budete 
vy. Předtím než se pokusíte vystoupat na vrchol, budete potřebovat asi 40denní aklimatizaci a cvičné výstupy. 
Cesta na vrchol trvá asi 30 hodin rozložených do několika dní.

Mnoho trekových stezek je ozdobeno

budhistickými vlaječkami 

s modlitbami za mír,

sílu a moudrost.

Aktuální výška Everestu je 8 848 metr

ů,

ale hora neustále ROSTE 

rychlostí asi 7 milimetrů za r
ok.

�

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
Himálajích,

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
to

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
do

Satna 13
Vkládaný text
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na západ Číny.asi 8 850 kilometrů od východu

DÉLKA hlavní tras
y zd

i je

nacp
ala 

hlína a p
ak se na vršku vydláždila cesta.

že s
e m

ezi d
vě cih

lové nebo kamenné zdi 

Mnoho částí
 zdi bylo postaveno tak,

NA VELKÉ ČÍNSKÉ ZDI.

můžete se zúčastnit MARATONU

Jestli toužíte po speciálním zážitku, 

VYDEJTE	SE	NA	TREK	KOLEM

Velká čínská zeď si své jméno opravdu zaslouží. Vznikla postupným budováním menších 
zdí, z nichž první byla postavena před 2 500 lety. Tyto zdi kdysi chránily území pod správou 
různých vládců. Čína tehdy nebyla jednotná země. Později, když se Čína sjednotila, byly 
menší úseky zdi spojeny dohromady a vytvořily tak hradbu, která chránila před nájezdníky 
ze severu. Zeď byla vytvořena převážně z kamenů, hlíny, cihel a dřeva.

Přes sto let různí vládci zeď rozšiřovali, až dosáhla délky 21 000 kilometrů. Takovou ji 
známe v dnešních dobách. Přesto to není jedna dlouhá stěna, na některých místech se 
rozvětvuje. Můžete navštívit různé úseky zdi a představovat si, jak se z ní rozhlížíte po 
nepříteli. Dokonce po ní můžete běžet maraton.

VELKÉ ČÍNSKÉ ZDI

Nejnavštěvovanější část zdi 
se jmenuje BADALING – je pouze

80 kilometrů od čínského hlavního města,  Pekingu. Vlastně je celkem nová, přestavěná v 50 letech 20. století.

Satna 13
Vkládaný text
.
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CÍN
A

více než MILION LIDÍ.
stavbě zdi zem

řelo

pouhým okem, je jen fáma.
můžeme vidět Z VESMÍRU

To, že Čínskou zeď

po 150 let během 13. a 14. století Číně vládli.

ČINGISCHÁN uspěl a jeho lidé pak

i přesto dokázali proniknout za zeď. 

MONGOLŠTÍ nájezdníci

jsou ještě o 3 AŽ 4 METRY vyšší.

Velká zeď měří na výšku 5 AŽ 10 METRŮ. Strážní věže

CÍL

Předpokládá se, 
že p

ři

�
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dokončit za pouhých 10 let.

Hlavní budovu se podařilo

20 000 dělníků a 1 000 SLONŮ

Na stavbě Tadž Mahalu se podílelo

je královské jméno, které znamená„Urozená dáma z paláce“.

TADŽ MAHAL znamená
„Koruna paláce“. „Mumtaz Mahal“

Podívejte se zblízka na stěny  
a klenby budovy – ve zdech jsou 

zasazené nařezané barevné kameny. 
Tato technika se nazývá  

PIETRA DURA.

Centrální KUPOLE je 73 metrů
vysoká – asi jako

20 patrová budova.

MINARETY – čtyři věže kolem Tadž Mahalu

– byly n
avrženy tak, aby, kdyby náhodou někdy

spadly, pak jedině směrem od mauzolea.

Tádž Mahal je téměř úplně SYMETRICKÝ
– když se na něj podíváte přímo a představíte si

středovou rovinu, levá strana je

zrcadlovým obrazem pravé.

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
Tádž
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Satna 13
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INDIE

PODÍVEJTE	SE	NA	NEJKRÁSNEJŠÍ	STAVBU	SVETA:

TÁDŽ MAHAL
Tadž Mahal je nejslavnější stavba Indie. Mnoho lidí ji díky jejím perfektním proporcím považuje za 
nejkrásnější budovu, která kdy byla postavená. Byla vybudována Mughalským vládcem Šáhdžahánem 
a dokončena byla v roce 1653.Tadž Mahal je mauzoleum postavené pro nejmilejší vládcovu ženu Mumtaz 
Mahal. Zemřela při porodu jejich 14. společného dítěte v roce 1631. Vladař byl zahlcen smutkem ze ztráty 
manželky, a tak nařídil stavbu hrobky na její poctu. Dokončit celý komplex trvalo 20 let, a když Šáhdžahán 
zemřel, byl pohřben vedle své ztracené lásky.

Tadž Mahal se nachází ve městě Agra na břehu řeky Yamuna. Uvnitř komplexu jsou nádherné zahrady 
hrobky Šáhdžahána a Mumtaz.

AGRA, místo, kde je Tadž Mahal, 

je p
růmyslové město – vláda vydala v oblastispeciální nařízení, aby minimalizovala 

poškození budovy způsobené znečištěním.

FASÁDA budovy je
z bílého mramoru, který se

na slunci třpytí a září.

� �
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ten tam nikdy pohřben nebyl.

akladatele Súrjavarmana II., ačkoli

měl být také HROBKOU pro svého

Vědci se domnívají, že chrám

TA PROHM, který je zarostlý v džungli.
V okolí Angkor Wat jsou spousty rozvalin, jako například

NAVŠTIVTE	STAROBYLÝ

Zdi chrámu jsou zdobené sochami 
zobrazujícími HINDUISTICKÉ 

mýty a legendy.

ANGKOR WAT
V tropické Kambodži je džungle hustá a roste rychle. Velké starobylé město Angkor bylo 
postupně pohlceno okolní vegetací, ale v jeho centru je vodní příkop, který ochránil 
neuvěřitelný chrámový komplex Angkor Wat. A zde již kráčíme přes most a chystáme se 
vstoupit do tohoto 800 let starého divu.

Angkor Wat byl postaven ve 12. století khmerským králem Súrjavarmanem II. Khmerská říše 
vznikla v 9. století a Angkor byl jejím hlavním městem. Dnes obklopují ruiny tohoto obrovského 
města Angkor Wat. Chrám (neboli „wat“) byl postaven jako zobrazení světa Hindu. V tomto 
světě je Mount Meru, domov hinduistických bohů. Říká se, že Mount Meru má pět vrcholů, 
a tak můžete vidět pět věží chrámu. Na stavbě chrámu pracovaly tisíce lidí a pomáhali také 
sloni, kteří na místo stavby dopravili téměř 4,5 milionů tun pískovce. Dnes můžete na slonech 
vyjet na prohlídku… Vyskočte a ně a vyrazte mezi trosky Angkoru!

Nápis uvnitř chrámu říká, že na stavbu chrámu
bylo použito 6 000 SLONŮ.

Satna 13
Vkládaný text
z

Satna 13
Vkládaný text
n
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KAMBO
D
Ž

A

Angkor navštívil – v roce 1586.

kněz, byl první Evropan, který

ANTÓNIO DA MADALENA, portugalský

chrámu uvidíte budhistické mnichy.

postupně se stal významným pro budhisty. Všude kolem

Ačkoli byl původně Angkor HINDUISTICKÝM CHRÁMEM,

Angkor Wat je jedním z klenotů Kambodže.  
Dokonce je vyobrazen na STÁTNÍ VLAJCE.

Vodní příkop kolem Angkor Wat je 200 metrů široký,
což je délka čtyř olympijských bazénů!

Satna 13
Vkládaný text
d

Satna 13
Vkládaný text
d
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vysoké – stejně jako dvoupatrový dům!Zdi kolem ZAKÁZANÉHO MĚSTA jsou téměř 8 metrů

ODVAŽTE	SE	VSTOUPIT

Většina budov ve 
městě má ČERVENOU 

BARVU, která znamená 
štěstí a radost.

24 císařů sedělo na DRAČÍM 
TRŮNU a přes 500 let vládlo  
Číně ze Zakázaného města.

DO ZAKÁZANÉHO 
MĚSTA

Kdybyste byli králem nebo královnou, jak velký palác byste měli? Měl by vodní příkop? Možná by 
byl tak velký, že byste ho mohli nazývat městem. A tohle přesně pro sebe vybudoval Ču Ti, třetí 
vládce čínské dynastie Ming. Rozhodl se, že Peking bude hlavní město říše, takže si zde postavil 
palác chráněný zdmi a vodním příkopem. Uvnitř zdí byly další zdi a vodní příkop – jakoby město ve 
městě. V Zakázaném městě je 980 budov a v nich 8 700 místností!

Bylo postaveno v letech 1406–1420. Na jeho stavbě pracoval milion dělníků. Město bylo po téměř 
500 let sídlem dynastie Ming. Obrovský palác byl plný sluhů a vojáků, kteří chránili císaře a jeho 
rodinu. Také zde bydlely spousty členů královského dvora. Ale proč bylo „zakázané“? Nikdo 
nesměl do palácového komplexu vstoupit bez povolení, takže většina lidí se tam nikdy nedostala. 
Nyní již nepotřebujete povolení, ačkoli: sice sem můžete vstoupit a projít si ho téměř celé, ale 
některé části jsou stále nepřístupné.
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a cesta kolem hradeb města je dlouhá 3,2 KILOMETRŮ.

Zakázané město se rozkládá na více než 73 hektarech

Tato barva reprezentuje císaře.

Střechy budov mají ŽLUTÉ TAŠKY. 

Ve městě je vyobrazeno 13 844 DRAKŮ – dokážete je najít?

V centrálním pásmu města jsou hlavní  
vládní budovy, včetně PALÁCE  

NEBESKÉ ČISTOTY – sídla císaře.

V SÍ
NI N

EJVYŠŠÍ HARMONIE se konaly
 důležité 

schůzky a obřady, 

jako například královské svatby.

CÍN
A�
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69 
kilom

etrů
 široký a 2 500 kilometrů dlouhý.Mariá

nský příkop má tvar půlměsíce, je asi

Mariánský příkop má větší 
hloubku, než měří  

Mount Everest.

PROZKOUMEJTE	HLUBINY

Mariánský příkop je záhada ve světě divů. Hlavně proto, že můžeme pouze hádat, co je tam dole! Je 
to nejhlubší část ze všech světových oceánů. Kdybyste mohli vzít Mount Everest v celé jeho výšce 
8 848 metrů a hodit ho do této části oceánu, tak by klesal a klesal… A když by se konečně zastavil, 
vrchol hory by byl 1,6 kilometrů pod hladinou.

Věřte tomu nebo ne, lidé se dostali na dno ve speciálně navržených podvodních zařízeních, 
zkonstruovaných tak, aby vydržela extrémní tlak – 1 000× větší, než tlak vzduchu na povrchu Země. 
Ale není to jednoduchá cesta – do vesmíru cestovalo mnohem více lidí než do Mariánského příkopu! 
Kdyby se vám naskytla příležitost tuto cestu podniknout, viděli byste nejpodivnější tvory, jaké si jen 
lze představit. V těchto neuvěřitelných hloubkách není žádné světlo, takže život se zde vyvíjel 
zvláštními cestami… Zapojte svou představivost!

MARIÁNSKÉHO 
PŘÍKOPU

V hlubinách žije m
noho ry

b,

ale v hloubce větší než 7 9
00 metr

ů

už žijí jen AMÉBY, MIKROBI

a RŮZNONOŽCI jak
o 

HIRONDELLEA GIGAS.

Ačkoli c
elý Mariánský příkop je hluboký,

nej
hlubším

 místem
 je PROHLUBEŇ CHALLENGER.

V roce 2012 se f lmový režisér James Cameronstal prvním samostatným průzkumníkem, který n
avštívi

l

prohlubeň Challenger ve své ponorce ste
jného

jména – DEEPSEA CHALLENGER.

Když s
e budete potápět, dostanete se nanejvýšdo hloubky 30 metrů – příkop je

více než 30krát hlubší!

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
1000krát
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PACIFIK

TRIESTE v roce 1960.

Cestovali dolů v ponorce nazvané 
byli Jacques Piccard a Don Walsh.

První lidé, kteří se dostali na dno příkopu, 

xxx

xxx

Prohlédněte si příkop z ponorek  
DEEPSEA CHALLENGER

nebo TERST.

Na úplném dně příkopu jsou
 TERMÁLNÍ VÝVĚRY

 z hlubin země, kterými proniká kyselina,

dělající 
život tam

 dole je
ště tě

žším.
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Základy tohoto mega mrakodrapu byly navrženy  
podle pouštní květiny – PAVOUČÍ LILIE.

Lidé neustále SOUTĚŽÍ o to, kdo postaví nejvyšší 
stavbu na světě. Mrakodrap v nedaleké Džiddě 
jednoho dne přeroste Burdž o téměř kilometr.

VÝTAHY v Burdž jezdí rychlostí 10 metrů za sekundu.
Za pouhou minutu se tak dostanete do 124. patra.

VÝŠKA budovy včetně antény je 
v současnosti 8 298 metrů.

Vystavět 163podlažní budovu není jednoduché.
Burdž je postaven z téměř 36 000 TUN OCELI.
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ZAKLONTE	PORÁDNE	HLAVU	PRI	POHLEDU	NA

SP
O

JE

NÉ
 ARABSKÉ EM

IR
Á

T
Y

Nacházíme se v moderním městě Dubaji, s pouští na jedné straně a mořem Perského zálivu na druhé. Všude 
kolem nás jsou jasné zářící budovy, čtvrť uměle vytvořených ostrovů vybodovaných z milionů tun písku 
navezených do oceánu tvoří pobřeží… A špice rostoucí ve městě dosahuje výš, než nakolik dokážete zaklonit 
hlavu. Málem spadnete, když se budete snažit dohlédnout na vrchol.

Burdž Chalífa je opravdu moderní zázrak. Sahá do výšky 829,8 metrů, což je víc než dvakrát výš než Empire State 
Building. Vyjeďte výtahem 550 metrů na vyhlídkovou terasu a můžete obdivovat výhled dokola na celé město – 
mrakodrapy pod vámi vypadají tak malé! Jako návštěvník se dostanete pouze na pozorovatelnu ve 148. patře, ale 
pokud znáte někoho, kdo zde bydlí, můžete se dostat až na vrchol a rozhlédnout se ze 163 patra. Možná byste z té 
výšky zahlédli váš vlastní dům!

BURDŽ CHALÍFA

Tr
va

lo
 té

m
ěř

 Š
ES

T 
LE

T, 
ne

ž b
yl B

urdž Chalífa
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. K
až

dý
 de

n p
rac

ova
lo

 n
a 

st
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bě
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1 0

00 
děl

níků.
Jak stoupáte do výšky,

TEPLOTA klesá. Na vršku

Burdž může být až o 6 stupňů

chladněji než u země (což může

být v létě až 50 stupňů).

Mezi 88. a 92. patrem je uprostřed stavby obrovské KYVADLO, které udržuje

rovnováhu narušovanou větrem a chrání budovu, aby se moc nehoupala.

� �� �
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starověkým svě
tem

.
karavan, které 

putova
ly 

Petra byla cen
trem

 obchodn
ích

kd
e b

yli 
pohřbív

aní významní lidé.

po
užív

ané ja
ko M

AUZOLEUM – místo,

Chrám
ové

 bu
dovy byly v

 podstatě

Projeďte se Petrou na VELBLOUDOVI.

JO
RD

ÁNSKO

V Petře můžete vidět kolem 
800 budov a soch.

Satna 13
Přeškrtnutí

Satna 13
Vkládaný text
pohřbíváni
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– i tím
 pouštním!

stále
 zavátá pískem času

Velká část Petry leží

ZAŽIJTE	SEN	VŠECH	ARCHEOLOGU

V roce 363 zničilo část 
Petry zemětřesení, které 
přispělo ke zkáze města.

V PETŘE
Úplně schované město Petra vytesané do růžově zbarvené skály bylo pravděpodobně hlavním 
městem starobylého království Nabatea. Neví se, kdy byla Petra postavena, ale město začalo 
prosperovat v 1. století před naším letopočtem. I kdyby se jednalo jen o budovu s výškou asi  
12 pater, byla by úžasná, jak by stála osamocená na kopci – ale když si uvědomíte, že je celá 
vytesaná do pískovcového útesu, ten zázrak vás zkrátka ohromí.

A to je teprve začátek. Když projdete několika úzkými uličkami, objeví se malý klášter, sochy, 
kanály a chrámy. Je téměř nemožné uvěřit, že tohle někdo zvládl postavit. Člověk by zde dokázal 
strávit dny objevováním starobylých kamenných budov a sněním o rušném městě s 30 000 lidmi, 
cestovateli z celého světa, kteří tudy procházeli. A nyní jste to vy a vaše nohy kráčející po kameni 
či pískem ve stopách těch, kdo tu byli před 2 000 lety.

Petra je jedním z nejstarších městv lidské historii.

NABATEÁNI vybudovali vodní systém, kdy

stahovali povodňovou vodu pomocí kanálů

do přehrad, ze kterých ji potom mohli 
využívat pro město.

º
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Svatý Vincenc
a Grenadiny

Trinidad a Tobago

Grenada

Barbados

Svatá Lucie
Dominika

Dominikánská republika

Jamaika Haiti

Kuba Bahamy

El Salvador

Gu
at

em
ala

Mexiko

Nikaragua

Honduras
Belize

Surinam

Guyana

Uruguay

Paraguay

Panama

Venezuela

Ekvádor

Kolumbie

Peru

Argentina

Falklandy

Bolívie

Ch
ile

Brazílie

Proleťte se nad ANDĚLSKÝMI 
VODOPÁDY (Venezuela)

Zaskákejte si z ostrova na ostrov 

v OHŇOVÉ ZEMI (Argentina)

Upusťte páru  
u SOPKY ARENAL  

(Kostarika)

Sklouzněte se po 18 000 let starém 
ledu na ledovci PERITO MORENO 

(Argentina)

Zhluboka se nadechněte  
a potopte se do GREAT  
BLUE HOLE (Belize)

Sezn
amte se s přátelským 

Žralokem Perezovým  

na BELIZSKÉM

BARIÉROVÉM ÚTESU

Navštivte ATACAMU: 
poušť u moře 

(Čile)

Pohleďte na obrovské kamenné 

moai na VELIKONOČNÍM 

OSTROVĚ (Čile)

Obdivujte ruiny úchvatného 

MACHU PICCHU (Peru)
Skočte si 

z VODOPÁDŮ IGUAZU 

(Argentina)

Žasnět
e nad přírodními 

mrakodrapy: 

TORRES DEL PAINE

Čile)

Sezn
amte se

 s obrovskými 

žel
vam

i na GALAPÁGÁCH 

(Ekvádor)

Proz
koumejte mayské  

ruiny TIKALU  

(Guatemala)

Prohlédněte si vše, co nabízí AMAZONSKÁ DŽUNGLE (Brazílie)

Antigua
a Barbuda

Svatý Kryštof 

 

a Nevis

Karibské
moře

Jižní 
Tichý 
oceán

Kostarika

FrancouzskáGuyana

Petrík
Zvýraznění
VELKÉ MODRÉ DÍRY

Petrík
Zvýraznění
Jamajka

Satna 13
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ž
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(Chile)
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Surinam

Guyana

Uruguay

Paraguay

Venezuela

Argentina

Falklandy

Brazílie

Inčtí válečníci provozující starodávné sporty, piraně 
okusující vaše prsty na nohou, hluboká Blue Hole, kde si 
můžete zaplavat uprostřed oceánu, divočina plná života… 
Tato část světa přidá do vašeho deníčku divů světa další 
napínavá dobrodružst ví .  Nezapomeňte navšt ív i t 
nejopuštěnější div světa – sochy na Velikonočním ostrově.

STŘEDNÍ A JIŽNÍ 
AMERIKA

FrancouzskáGuyana

Podívej se společně s K
RISTEM 

SPASITELEM na úchvatné R
io

(Brazílie)

Prohlédni si 2 500 druhů 

zvířat na PANTANALU
(Brazílie)

Jižní 
Atlantský 

oceán

Petrík
Zvýraznění
Modrá díra
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 lidé myslí, že tu pomáhali MIMOZEMŠŤANÉ.– tak
 jako u mnohých dalších nezodpovězených otázek, i zde si někteří

Pokud ji rozčílíte
, může n

a vá
s p

liv
no

ut

.

uvidíte, je 
ALPAKA. Pozo

r! 

Nejčastějším zvířetem
, které

 u Mach
u P

icc
hu

PERU Není jasné, jak byly dopravovány kameny na stavbu města

V místním jazyce zvaném QUECHUA„Machu Picchu“ znamená „Starý vrchol“.Lidi, které potkáte: pozdravte: „Imanallya“.

Proč Inkové opustili město? To nikdo pořádně neví, ale m
ohlo to být kvůli epidemii neštovic, zavlečenédo oblasti španělskou armádou, která sem vpadla.

Tekoucí voda na vrcholu hory?

Inkové vybudovali nádrž, ze které

voda protékala domem vládce a potom

tekla dál do zbytku města.

V Machu Picchu je asi 150 budov – chrámy,památníky a domy. Také jsou de terasy,kde se pěstovala potrava.
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Ztracené město Inků A i to, zvané Vilcabamba, později našel.

HIRAM BIGHAM znovuobjevil Machu Picchu, když hledal

OBDIVUJTE	RUINY	ÚCHVATNÉHO

PACHACUTI založil Inckou říši 
dobytím většiny západní části  

Jižní Ameriky – Ještě dnes můžete 
obdivovat jeho palác v Cuzcu.

5. Ve městě je více než 

3 000 SCHODŮ vedoucích 

nahoru a dolů.

První věc, kterou zaznamenáte, když půjdete stezkou, je, že se vám bude hůř dýchat – řídká atmosféra 
testuje vaše tělo. Ale představte si starobylé záhadné město Inků, které vám tuto námahu vynahradí. 
A tady ho máme! Sluneční brána Machu Picchu vás vybízí ke vstupu. Machu Picchu bylo světu 
představeno počátkem 20. století americkým historikem, který hledal ztracené město. Sice nenašel, co 
hledal, ale zato objevil jeden z nejvýznamnějších archeologických pokladů světa.

Město bylo postaveno v 15. století jako horské sídlo pro inckého vládce Pachacuti. Terasy kolem města 
poskytovaly díky farmaření dostatek jídla 750 lidem, kteří zde žili. Představte si, co to je za námahu – 
postavit kamenné město na vrcholu tak vysokých hor! Poté co prozkoumáte labyrint budov a teras, je 
čas odejít – možná se zkusíte dostat dolů přes Posvátné údolí na paraglidu.

MACHU PICCHU
Dokonce ani ZEMĚTŘESENÍ

nedokázalo pohnout přesně
asi dvě hodiny.

osazenými kameny budov
Machu Picchu. Nepodaří
se vám mezi ně zasunout 

ani špendlík.

Město bylo osídleno asi 100 let, potom bylo opuštěno
a ponecháno napospas džungli. 

Věděli o něm pouze lidé žijící v okolí.
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do hlubin závrtu.

Následujte KARETU PRAVOU

kolem
, aby si vás prohlédl.

Zv
ěd

avý
 ŽRALOK ČERNOPLOUTVÝ propluje

musíte být ZKUŠENÝ POTÁPĚČ.

Abyste se mohli potopit do Great Blue Hole,

Uvidíte tam hojný mořský život.

ZAPÁDLUJTE si v kajaku kolem Great Blue H
ole. 

DO GREAT BLUE 
HOLE

Nacházíme se v Karibiku, 100 kilometrů od Belize, a blížíme se k obrovské díře v oceánu – díře?

Great Blue Hole je součástí atolu Lighthouse. Je to 300 metrů široké ústí podmořského sifonu, který 
vede 125 metrů pod povrch. Vznikla jako vápencová jeskyně v dobách, kdy hladina moře byla nižší. 
Během tisíciletí se oceán zvedl, jeskynní systém zaplavil a vytvořil hlubokou díru, jak ji známe dnes. 
Je to vyhlášené místo k potápění. Najdete zde strmé stěny a jeskyně plné stalaktitů. Také můžete 
šnorchlovat v mělké vodě podél atolu a pozorovat složitou spleť korálů a hejna pestře zbarvených 
tropických ryb. Když se ponoříte hloub do závrtu, máte šanci setkat se se žralokem Perezovým, 
s želvami a s obrovskými kanici. A samozřejmě se dostanete ke vchodu do jeskyní.

ZHLUBOKA	SE	NADECHNETE	A	POTOPTE	SE
�
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předtím, než ji zaplavil stoupající oceán. 

jsou důkazem, že Great Blue Hole vznikla dávno

STALAKTITY a STALAGMITY v podvodních jeskyních

kolem chutnou chobotnici, pokud se mu

 nějakou podaří chytit!

Tento KANIC čeká na oběd, který poplave

jak nakouknout pod hladinu.

Cesta MOTOROVÝM ČLUNEM z Belize bude trvat asi dvě hodiny.

BELIZE

 ŠNORCHLOVÁNÍ v mělkých vodách je skvělý způsob,
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BRAZÍLIE

PANTANALU zaplaveno vodou.

Během dešťové sezóny je 80 %

hlodavec na světě.
obrovský křeček – je to největší

KAPYBARA vypadá trošku jako

strašidelně – ale člověka napadnou zřídkakdy.   

PIRANĚ jsou masožravé ryby a vypadají trošku

Obří listy viktorie královské mohou mít v průměru až 3 metry.

vždy najdou dostatek vody.

ptáků, kteří obývají tuto oblast, si

Ať je období dešťů, nebo sucha, tisíce druhů
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a dokonce i ve vodě!Jaguáři loví na zemi, na stromech…

dalekohled.
ptáků – nezapomeňte si vzít 

V Pantanalu žije 1000 druhů

ČÁP JABIRU loví ve sladkých vodách.

zahlédnout v období sucha.

 je snadnější JAGUÁRY 

Ačkoli mají rádi vodu,

POZORUJTE	2	500	DRUHU	ZVÍRAT

Vaše kánoe se zařezává do ranních vod laguny, vyhýbá se kajmanům a kapybarám a vy nevíte, kam 
se podívat dřív – nahoru na pestře zbarvené ptáky, které jste nikdy předtím neviděli, nebo na 
jaguáry na břehu, kteří se sem přišli napít? Můžete slyšet opice, jak si povídají na stromech, 
a támhle je anakonda žlutá, která vypadá, že je na lovu svého příštího jídla. V několika minutách jste 
zahlédli 10 zvířat, která jste předtím neznali.

Pantanal je největší tropická mokřina na světě o rozloze Anglie a Skotska dohromady. Nachází se 
v centru Jižní Ameriky, většina z ní patří Brazílii, menší část je v Paraguayi a v Bolívii. Někteří lidé 
považují za největší jihoamerický přírodní zázrak Amazonii, ale Pantanal má největší koncentraci 
zvířat ve volné přírodě na kontinentu! Každoročně je oblast během dešťů zaplavena vodou. Tím 
vzniknou obrovská sladkovodní jezera, která převládnou nad pevninou. To prospívá rybám a taky 
dalším zvířatům, která se jimi živí. S příchodem období sucha a opadnutím vody se ryby uvězněné 
v jezírkách stávají snadnou kořistí vodních ptáků, například volavek a čápů. Anakondy hladově slídí 
po nepozorných ptácích…

V PANTANALU
�

º
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„Hlavy Velikonočního ostrova“.

 a pobořily mnoho moai.
o nadvládu nad ostrovemnašli 

tam dva kmeny, které spolu bojovalyKdyž se 
Evropané dostali do Rapa Nui,

RAPA NUI.

shlédněte tanec potomků

Když už jste tady,

se nebojte, je vyhaslá.

na ostrově. Nicméně ničeho

RANO KAU je největší sopka

Říká se, že moai představují zesnulé

CILE

akže se někdy sochy nazývají 

HLAVA moai je neobvykle velká,

Velikonoční ostrov  
je součást CHILE. Ostrov 

je posetý stojícími a ležícími moai.

ZÁSTUPCE RODOVÝCH LINIÍ.

Na Velikonočním ostrově je velmi málo

STROMŮ. Někteří vědci se domnívají,

že m
ohly být pokáceny a použity

k posouvání soch na místo určení.

Některé z moai mají kamenné klobouky

z červené horniny, které mají znázorňovat DRDOLY

– styl účesu, který zde nosili dávní lidé.

�
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 TE PITO O TE HENUA, Pupek světa.

Lidé Rapa Nui mají pro ostrov ještě jeden název

NA VELIKONOČNÍM 
OSTROVĚ

Uprostřed Tichého oceánu, tisíce kilometrů od nejbližší obydlené oblasti, je ostrůvek s podivnou 
historií, proslavený především díky stovkám obrovských neobvyklých soch, které jsou rozesety po celé 
oblasti. Ostrov je pustý a žije zde pouze několik tisíc lidí. Rapa Nui neboli Velikonoční ostrov se vynořil 
z oceánu v důsledku sopečné aktivity. Předpokládá se, že první lidé, kteří zde žili, byli Polynésané. 
Dorazili sem asi před 800, ale možná už před 1 500 lety. Kolem ostrova existuje několik záhad.

Ovšemže největší záhadou jsou sochy moai. Je zde asi 900 moai o velikosti od 1,8 do 9 metrů. Je zde 
i jedna obří nedokončená socha, která měří 21 metrů a váží 245 tun! Proč tu sochy jsou? Jak byly 
vyrobeny? Jak s nimi lidé Rapa Nui pohybovali? Prozkoumejte ostrov a uvidíme, co zde objevíte.

SURFOVÁNÍ vymysleli Polynésané.
Můžete si zasurfovat ve stínu

Polynéských moai.

POHLEDTE	NA	OBROVSKÉ	KAMENNÉ	MOAI
�
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 (Mali)

Madeira

Kanárské ostrovy

Ascension

Kapverdy

Svatá Helena

První lidé se objevili na africkém kontinentu před více 
než 300 000 lety – tak zde teda musí být nějaké divy. 
Projedeme se člunem po Nilu a navštívíme majestátní 
Velkou pyramidu v Gíze a chrámy Abu Simbel 
vytesané do kamene. Nebo, pokud chcete vidět 
přírodní divy, vyrazíme ke kráteru Ngorongoro –
zázraku divočiny.

AFRIKA

Zá
pad

ní sahara

Libérie

To
go

Ghana

Guinea
Gambie

Senegal

Mau
ret

ánie

Maroko

Mali

Alžír

Nigerie

Niger

Rovníková Guinea

Be
ni

n

Zamažte si dlaně blátem 
u VELKÉ MEŠITY 

V DŽENNÉ

Guinea 

Biss
au

Sier
ra 

Le
one

JižníAtlantský 

oceán

Severní 
Atlantský 

oceán

Burkina
Faso

Pobřeží

 slonoviny

(Maroko)

Svatý Tomáš 
a Princůvostrov

Petrík
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Svatá Helena

To
go

Ghana

Maroko

Mali

Alžír

Eritrea

Džib
utsko

Lybie

Nigerie

Niger
Čad

Eg
yp

t

Rovníková Guinea

Kamerun

Ko
ng

o

Gabon

An
go

la

Be
ni

n

Tu
nisko

Súdán

Somálsko

Angola

Namibie

Zambie

Uganda

Seychely

MayotteKo
mor

sk
é o

str
ov

y
Burundi

Rwanda

Ma
ur

ici
us

Ré
un

io
n

Swazilsko

Lesotho

Botswana

Zimbabwe

Malawi

Mo
sa

mbik

Mos
am

bic
ký

 p
rů

liv

Madagaskar

Tanzánie

Keňa

Etiopie

JižníAtlantský 

Burkina
Faso

Pobřeží
slonoviny

Proběhněte se s PAKONI 
při jejich každoročním tahu (Tanzánie)

Navštivte zázrak divočiny – DELTU OKAVANGO (Botswana)

Pr
oh

léd
nět

e si
 divoké květiny 

v N

AMAQUALANDU 

(Již
ní Afrik

a)

Podívejte se na místo, kde 
se poušť setkává se sněhem 

POHOŘÍ ATLAS(Maroko)

Připravte se na to, že se zapotíte  u DANAKILSKÉ PROLÁKLINY 

(Etiopie)

Navštivte poslední ze starověkých divů 
světa, VELKOU PYRAMIDU 

(Egypt)

Objevte CHRÁMOVÝ KOMPLEX 

v Karnaku (Egypt)

Nahlédněte do kráte
ru 

supervulkánu NGORONGORO 

(Tanzánie)

Připravte se na to, že se zapotíte u DANAKILSKÉ PROLÁKLINY 

(Etiopie)

Pozorujte jiskry nad HOROU 
NYIRAGONGO (Demokratická 

republika Kongo) 

Projděte se ALEJÍ BAOBABŮ 

(Madagaskar)

Při
prav

te se
 na žízeň na 

SAHARSKÉ POUŠTI

Projeďte se plachetnicí po 
NILU, nejdelší řece na světě

Středoafrická

republika 

Svatý Tomáš 
a Princůvostrov Žas

nět
e nad vodní duhou 

u VIKTORIINÝCH 

VODOPÁDŮ (Zambie)

DemokratickáRepublika Kongo
 

Indický

oceán

Střední

 východ

Súdán
Jižní 

Jižní Afrika
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bloků, každý o váze 2,2 až 13,5 tun.
asi 2,5 milionů žulových a vápencových
Na stavbu Velké pyramidy bylo potřeba

POSTUJTE	V	PÍSKU	POD

Vnitřní stěny mnoha pyramid jsou 
pomalované kresbami a nápisy,  
které nám pomohly porozumět  

životu před 4 500 lety.

VELKOU 
PYRAMIDOU V GÍZE
Se sedmi starověkých divů světa stojí již jen jeden – Velká pyramida v Gíze. Byla postavena před 
4 500 lety jako hrobka faraona Chufu a po 3 800 let byla nejvyšší stavbou na Zemi. Faraoni vládli 
jako bohové a pyramidy byly stavěny jako příbytek pro jejich posmrtný život.

Desítky tisíc lidí pracovaly na stavbě, vláčely kameny, vápenec a písek z blízkých i dalekých lomů. 
Stavba trvala 10–15 let. Dnes jsou stěny pyramidy stupňovité a drolí se, ale původně byly hladké 
a jasně bílé – Chufuova hrobka zářila do dáli. Když navštívíte Egypt, Velká pyramida v Gíze okamžitě 
přitáhne vaši pozornost, ale ještě uvidíte další dvě velké pyramidy a obdivuhodnou Sfingu – lva 
s lidskou hlavou sedícího pyšně u hrobky. Dále jsou zde tři malé hrobky – pyramidy královen. 
Přivstaňte si, abyste se vyhnuli davům, a pronajměte si velblouda na vyjížďku po okolí. Skloňte 
pokorně hlavu a vstupte do faraonovy hrobky…

Kromě toho, že postavil největší

pyram
idu v Egyptě, toho o Chufuově

vlád
ě moc nevíme. Ale vybudování této

hrobky mu zajistilo, že se na něj

dodnes nezapomnělo!

ŘEKA NIL je vzdálená asi 10 kilometrů od Gízy. 

Žula se vozila po řece a dál po kanálech až na místo stavby.

º
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EGYP
T

Rachefa a vnuka Menkaureho.
byly v

ybudovány později pro Chufuova syna

DVĚ DALŠÍ PYRAMIDY v Gíze

VELK
Á P

YRAM
ID

A pů
vo

dn
ě m

ěř
ila

 14
6 m

etr
ů. 

Je
 za

ká
zá

no
 n

a n
i l

éz
t!

Velké pyramidy.

vezíra. Jeho vlastní hrobka je nedaleko

Byl to Chufův příbuzný a zastával pozici

Velkou pyramidu navrhl HEMIUNU.
Podle toh

o, co dosud víme, je pyramida prázdná
 – byla vyloupena v dávných dobách a dokonce

i fas
áda z ohlazených vápenců byla během staletí odnesena a využita na jiná díla.

Víme o třech MÍSTNOSTECH
uvnitř pyramidy – Velká galerie, Královnina síň a Králova síň.
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Hroši milují koupel ve vodních tůních.

nahoru do kráteru, do blízkosti zvířat.

Speciální VOZY NA SAFARI vás vyvezou

výšky MOUNT EVERESTU.
4 800 metrů, což je zhruba polovina

Když byl ještě vulkán aktivní, měřil asi

TANZÁ
N
I E

Kdybyste 
byli hlodavcem, například

DAMANEM, v kráteru, museli
byste si dávat pozor

na orla chocholatého.
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tancem zvaným adumu.

část kráteru k farmaření. nikdy nevíte, co tam uvidíte.
vzácní, ale dívejte se po stromech, 

LEOPARDI jsou v kráteru

LVŮ z celé Afriky.
Ngorongoro má největší hustotu

PLAMEŇÁCI se usídlili na jezeře Magadi.

NAHLÉDNETE	DO	KRÁTERU	SUPERVULKÁNU	

Tyto kmeny jsou známé svým

KMENY MASAJŮ využívají

Ngorongoro je součástí EKOSYSTÉMU SERENGETI, 
oblasti, ve které každoročně podle sezón  

migrují miliony zvířat.

NGORONGORO
Safari vůz stoupá a my už vidíme, že tohle není jen hora, naše auto právě dorazilo na okraj kráteru, který 
je pozůstatkem starého vulkánu. To, co nás udeří do očí, není kouř z lávy a ohně, je to nekonečná 
planina před námi, kaldera vulkánu, kde se nachází všemožná divoká zvířata, která si jen dokážete 
představit.

Kráter Ngorongoro je součástí chráněné oblasti Ngorongoro. Je to největší kaldera, která není pod 
hladinou moře, na světě. Na ploše 260 čtverečních kilometrů zde najdete bažiny, lesy, travnaté pláně 
a jezera. Samotný vulkán vyhasl před miliony lety poté, co vybuchl a zhroutil se do sebe. To zanechalo 
kalderu bohatou a úrodnou a během tisíce let se stal kráter domovem lidí stejně jako zvířat. Najdete tu 
pět nejznámějších afrických zvířat – lvy, slony, leopardy, nosorožce a buvola afrického – a kromě toho 
ještě pakoně, žirafy, zebry, gazely a samozřejmě hrochy. V oblasti žije také více než 500 druhů ptáků.

�
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M
A

LI
OMÍTÁNÍ Velké mešity je slavnost, která se odehrává 

při příležitosti oprav zdí mešity.

Dženné je NEJSTARŠÍM městem 

v subsaharské Africe.

ŠPICE jsou vyrobeny ze svazků palmových větví. 
Slouží jednak jako dekorace, jednak jako lešení 

při opravách stěn mešity.

Uvnitř mešity je modlitebna,   
do které se vejde až 3 000 lidí.
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Je to hrad z písku? Obří pískový hrad s trčícími hroty z naplaveného dřeva? Když přijdete blíž, uvidíte, že 
to není písek, ale bláto. Velká mešita v Dženné je největší stavba z nepálených cihel na světě. Byla 
postavena v roce 1907, ale stojí na místě staré mešity, která byla vybudována ve 13. století.

Nejvyšší z jejích věží je asi 15 metrů vysoká, přibližně 5 pater, a mešita je 76 metrů dlouhá. Je srdcem 
města. Mnoho z budov v Dženné je postaveno z nepálených cihel z hlíny. Je to místní tradice. Kameníci, 
řemeslníci, kteří budují tyto stavby, používají na výrobu cihel bláto a slámu. Potom je usuší na slunci. 
Používají bláto místo malty a spojují tak cihly při stavbě zdí. Jakmile je stavba dokončena, přidají další 
bláto místo omítky, aby byly stěny na povrchu hladké, jak to můžete vidět na mešitě.

U VELKÉ MEŠITY 
V DŽENNÉ

ZAMAŽTE	SI	DLANE	BLÁTEM

Meši
ta m

á tř
i vě

že, z
 nichž každá má na vršku 

pšt
ros

í ve
jce s

ymbolizu
jící plodnost.

Lidé z Dženné pořádají každoročně SLAVNOSTI 

na počest mešity se spoustou jídla, pití a tance.

Nejvíc
e oprav mešity probíhá po období dešťů

 – sp
ousta VODY nedělá dobře cihlám 

uplácaným z bláta.

�
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Weddellovo moře

Otrov Atlantik

Rossovo moře

Filchnerův-Ronneové
 šelfový ledovec

Rossův šelfový ledovec

Antarktida

Již
ní o

ceán
Posaďte se a pozorujte tučňáky na SLONÍM OSTROVĚ

Sledujte, jak se

na B
RABANTSKÉM 

OSTROVĚ pomalinku

 su
nou ledovce do moře

Pozorujte tuleně na ZÁKLADNĚ 

GREAT WALL

Poseďte na chvíli tiše u CHAPEL  
OF THE SNOWS (Sněhové kaple)

Zahřejte se u vulkánu a v termálních 

pramenech na OSTROVĚ 

DECEPTION

Jižní Shetlandské 

ostrovy

Jižní Orkneje

Ostrov 

Alexandra I.
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Antarktida

Ta
sm

an
ov

o m
oř

e

Indický oceán

Antarktida je svým způsobem jeden velký zázrak. 
Zmrzlý kontinent pokrytý sněhem a ledem. 
Odolná zví řata miluj íc í  mráz ,  jako tuleni 
a tučňáci, ledovce sunoucí se do moře rychlostí 
několik centimetrů za rok, sněhobílé ledové kry 
plovoucí v oceánu… Budeme se sice muset 
hodně teple obléci, ale vydáme se na plavbu 
směrem na jih. Můžete se projet kolem ledových 
ker, možná se vám dokonce podaří navštívit 
nějaké lidské příbytky. Nebo se jen proleťte nad 
tím vším v suchu a teple letadlem…

ANTARKTIDA

Představte si, jaké by to bylo, 
prožít rok nebo dva v jedné 
z MAWSONOVÝCH CHAT

ledovec

Am
ery

ho šelfový 
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muže na žebříku
Mešita v Dženné

rybáka
Polární záře

červený pickup
Uluru 

klokana
Uluru 

violoncellistu
Zámek Neuschwanstein

měsíční věž
Hagia Sophia 

skútr
Uluru 

loveného tygra
Koloseum 

modrého čaroděje
Stonehenge

kouzelníka
Alhambra 

mima
Eiffelova věž

běžce u řeky
Eiffelova věž 

manžele v kanoi
Yosemitské údolí

fotografa
Údolí smrti

vrtulník
Kilauea

číselnou tabulku
Sagrada Família 

jezdece na hnědém koni
Kilauea

pózujícího psa
Pisa

sluneční brýle
Údolí smrti

žlutý bagr
Pisa

maratonského běžce
Velká čínská zeď

válečníka na koni
Velká čínská zeď

jaka
Mount Everest 

modlitební praporky
Mount Everest 

stan na útesu
Yosemitské údolí

Geococcyxe
Údolí smrti

opírajícího se druida
Stonehenge 

modrou loď
Zámek Neuschwanstein

norskou vlajku
Polární záře

člun v zálivu
Mont-Saint-Michel

DOKÁŽETE NAJÍT...?
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paraglidistu
Zámek Neuschwanstein

budhistického mnicha
Angkor Wat

slona
Angkor Wat

turistický člun
Tadž Mahal

leatdlo píšící na oblohu
Tadž Mahal

gumový člun
Mariánský příkop

obří chobotnici
Mariánský příkop 

černě oděného Mandarina
Zakázané město

obří urnu
Zakázané město

orla klínoocasého
Uluru 

želvu
Great Blue Hole

lamu
Machu Picchu

UFO
Machu Picchu

jeřába
Burdž Chalífa 

parašutiuta
Burdž Chalífa 

džíp
Kráter Ngorongoro 

tukana
Pantanal 

modrý deštník
Velká pyramida v Gíze

kajmana s ubrouskem
Pantanal 

odpočívajícího velblouda
Velká pyramida v Gíze 

děti házíci si balónem
Chichén Itzá 

tanečníka Rapa Nui
Velikonoční ostrov 

zeleného papouška
Chichén Itzá 

surfaře
Velikonoční ostrov 

hvězdice
Great Blue Hole

černě oděného jordánce
Petra 

turistu na velbloudovi
Petra 

krásu plameňáků
Kráter Ngorongoro 
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