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Leží v Karibském moři. Je nazývána perlou Karibiku – pro své nádherné písečné pláže a 

průzračné moře. Proslavila se doutníky a rumem. Cesty tu brázdí stará americká auta ze  

40.–60. let minulého století. Na své si přijdou i obdivovatelé slavného amerického spisovatele 

20. století Ernesta Hemingwaye, který tady strávil přes dvacet let života. Je jednou z posledních 

zemí světa se socialistickým režimem.  

Jeden z nejizolovanějších kousků pevniny naší planety, vzdálený od jihoamerického kontinentu 

3700 km, od nejblíže obydleného ostrova 2000 km. Původní obyvatelé mu říkali Rapa Nui, je 

tvořen třemi sopkami, spojenými lávovými toky zhruba do tvaru trojúhelníku. Dnes je proslulý 

gigantickými sochami moai, vytesanými ze sopečného kamene. 

Italský ostrov, který leží ve Středozemním moři, patří mezi nejaktivnější sopečné oblasti 

Evropy. Nejvyšší horou je Etna – nejvyšší činná sopka evropského kontinentu. Města jsou 

postavena s úzkými uličkami, vysokými kostely a zvonicemi, které se vypínají k nebi. Je zde řada 

významných antických památek. Zemědělství se zaměřuje na pěstování vinné révy, oliv, 

citrusů, mandlí a pistácií. Můžeme zde najít také aleje korkových dubů. Podle pověsti sem 

připlul Odysseus. Jedním z nejznámějších symbolů této země je mafie Cosa nostra.  

Ostrov patří Portugalsku a nachází se asi 600 km západně od Maroka. Rozkládá se na sopkách a 

je omýván Golfským proudem, který otepluje jeho okolí v zimě na 18 stupňů Celsia. Je proto 

nazýván „zemí věčného jara“. Celý ostrov křižují závlahové systémy – levády. Objevíme zde 

bujná zelená údolí, divoce rozervané skály, pozůstatky lávových proudů i vysoké útesy. Zemřel 

zde ve vyhnanství roku 1922 poslední Habsburk Karel I., je zde i pochován. Zemi v současnosti 

proslavil jeden z nejslavnějších světových fotbalistů, který se zde narodil a v současnosti hraje 

za klub Real Madrid.  

Je nejřidčeji zalidněným evropským státem, stále vulkanicky aktivní, leží na pomezí Severního 

ledového a Atlantského oceánu. Nachází se těsně pod polárním kruhem, nejbližší zemí je 

Grónsko. Mluví se o něm jako o zemi ledu a ohně, leží na rozhraní dvou zemských desek. 

V důsledku jejich častých pohybů se řeky napájené ledovci vyznačují množstvím vodopádů  

a jezer. Se sopečnou činností souvisejí gejzíry a termální prameny, které jsou využívány 

k vytápění. Jedinými zdejšími stromy jsou trpasličí vrby a zakrslé břízy. Žije zde na 10 milionů 

papuchalků.  
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Ostrov patří Spojeným státům americkým, rozkládá se na souostroví 95 korálových a 

sopečných ostrovů v Tichém oceánu. Nachází se zde nejvyšší sopka na světě, Mauna Kea, kde 

jsou také největší teleskopy zaměřené do vesmíru. Přístav Pearl Harbor je z velké části využíván 

jako základna námořnictva USA. Útok na něj, provedený vojenskými silami Japonského císařství 

v roce 1941, měl za následek vstup Spojených států amerických do II. světové války. Slovo 

„aloha“ vyjadřuje pozdrav, lásku, soucit, mír, slitování. Státní květinou je ibišek, národním 

tancem hula hula.  

Nachází se v jihozápadní části Tichého oceánu, je tvořen severní a jižní částí, nejbližší pevninou 

vzdálenou 2000 km je Austrálie. Původními obyvateli jsou Maorové, výborní válečníci 

s kulturou kanibalismu a lovců lebek. Nejznámějším zástupcem fauny je nelétavý pták kivi. 

Kopec Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhe- 

nuakitanatahu je zapsán v Guinnessově knize rekordů pro svůj 85 písmen dlouhý název. 

Příroda je zastoupena krásnými národními parky, sopkami, plážemi, věhlas získala země i díky 

zfilmování trilogie Pán prstenů a Hobita.  

Nachází se v blízkosti Indie, od kterého je oddělen úžinou s řetězem korálových útesů, 

nazvaných Adamův most. Původní název ostrova je odvozen od slova Sinhala, což v sanskrtu 

znamená „lví krev“. Až do roku 1948 byla země pod kontrolou Britů. Země je známá svým 

nerostným bohatstvím: diamanty, safíry a dalšími drahokamy a písky s obsahem rud. 

V zemědělství patří mezi přední dodavatele kvalitního čaje. V městě Kandy je v chrámu Zlatého 

zubu uložen podle legendy zub Buddhy.  

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Guinnessova_kniha_rekord%C5%AF
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VZDÁLENOSTI OD PRAHY 

SICÍLIE 
1 335 km 

ISLAND 
2 637 km 

MADEIRA 
3 220 km 

SRÍ LANKA 
7 687 km 

KUBA 
8 529 km 

HAVAJSKÉ OSTROVY 
12 053 km 

VELIKONOČNÍ OSTROV 
14 685 km 

NOVÝ ZÉLAND 
17 885 km 

 

 

FOTOGRAFIE NÁSLEDUJÍ V TOMTO POŘADÍ 
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Autoři fotografií: Helena Nováčková, Pavel Nováček, Pavel Pavel 
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