
1.  

 Hlavné mesto ostrovného štátu.  

 Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Tower, Katedrála svätého Pavla 

 Jazdí sa tu v ľavom pruhu (pre nás v protismere) a volant je na opačnej strane. 

 V roku 2012 hostilo mesto letné olympijské hry 

 V meste bolo už v roku 1863 v prevádzke podzemné metro – historicky prvé na svete. 

 

2.  

 Vo vnútri mesta sa rozprestiera samostatný štát. 

 Futbalové kluby AS a Lazio 

 Podľa povesti bolo mesto založené bratmi, ktorých odchovala vlčica 

 Mesto sa zvykne nazývať aj ako „večné“ 

 Koloseum, Fontána Di Trevi, Anjelský hrad, Konštantínov oblúk 

 

3.  

 Stovežatá 

 Karlov most, Hradčany, Katedrála sv. Víta, Staromestské a Václavské námestie 

 rieka Vltava 

 Študuje a žije tu množstvo Slovákov 

 Jedno z dvoch usporiadateľských miest Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2015 

 

4.  

 Dunaj 

 Kedysi aj naše hlavné mesto 

 Priamo v hlavnom meste je viacero termálnych kúpeľov 

 V tomto hlavnom meste žije takmer 1/5 obyvateľov štátu. 

 Do tohto hlavného mesta sa dostanete priamym vlakom z Bratislavy za cca 2 hod 45 minút. 



5.  

 Šikmá veža 

 Mesto v regióne Toskánsko v Taliansku 

 Mesto je rodiskom fyzika a astronóma Galileo Galilei 

 Názov mesta znie podobne ako tradičné jedlo štátu, v ktorom sa nachádza 

 Geografické súradnice: 43°43′S  10°24′V 

 

6.  

 Často prezývané aj ako „mesto módy“ 

 Eiffelova veža, Versailles, Víťazný oblúk  

 Jedno z najľudnatejších miest Európy 

 rieka Seina 

 Múzeum Louvre, Katedrála Notre Dame 

 

7.  

 Mesto na kanáloch 

 Slávny futbalový klub Ajax 

 Van Goghovo múzeum 

 Jedno z najliberálnejších hlavných miest sveta (legálna marihuana aj prostitúcia) 

 nadmorská výška len 2 m nad morom 

 

8.  

 Hlavné mesto štátu, ktorý je súčasťou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sev. Írska 

 Geografické súradnice:  55°56′58″S   3°9′37″Z 

 Druhé najväčšie mesto Škótska 

 Mesto v Škótsku pri pobreží Severného mora 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Pisa&language=sk&params=43_43_N_10_24_E_type:city(87440)
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Edinburgh&language=sk&params=55_56_58_N_3_9_37_W_type:city(471650)


9.  

 Kremlin, mauzóleum Vladimira Iľjiča Lenina 

 Jedno z najľudnatejších miest Európy – okolo 10 mil. obyv. 

 Obrovské rozdiely medzi teplotami počas roka spôsobené polohou vo vnútri kontinentu 

 Najvýchodnejšie položené hlavné mesto v Európe (ak neberieme do úvahy Arménsko a Gruzínsko) 

 Červené námestie, Chrám Vasila Blaženého 

 

11.  

 Hlavné a najväčšie mesto nemeckej spolkovej republiky Bavorsko 

 Futbalový klub Bayern 

 Tretie najľudnatejšie mesto Nemecka, leží v blízkosti Álp 

 V meste má svoju centrálu automobilka BMW.  

 V meste sa každoročne koná festival Oktoberfest 

 

12.  

 Jedno z najľudnatejších miest Francúzska, leží vo vnútrozemí 

 Viac ako miliónové mesto pri sútoku riek Saône a Rhône 

 Geografické súradnice:  45°45′34″S  4°50′32″V 

 Od Paríža je mesto vzdialené 470 km, od Marseille 320 km a od Ženevy 160 km  

 Veľkomesto Francúzska, nájdete južne od mesta Mâcon 

  

13.  

 Messi, Iniesta, Neymar 

 Najľudnatejšie mesto Katalánska 

 Po Madride druhé najľudnatejšie mesto štátu 

 Na pobreží Stredozemného mora 

 Mesto preslávené architektúrou Gaudího – chrám Sagrada Familia 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lyon&language=sk&params=45_45_34_N_4_50_32_E_type:city(474946)


15.  

 Geografické súradnice:  50°07′00″S  8°41′00″V 

 Najväčšie mesto spolkovej republiky Hesensko 

 Sídlo Európskej centrálnej banky, jedno z najvyťaženejších letísk Európy 

 Súčasťou názvu tohto nemeckého mesta je aj názov rieky, ktorá ním preteká 

 Na najrušnejšej diaľničnej križovatke Európy sa neďaleko mesta križujú nemecké diaľnice A5 a A3  

 

16.  

 Renesančná perla Talianska v Toskánsku 

 Socha Davida od sochára Michelangela 

 Hlavné mesto regiónu Toskánsko leží na rieke Arno 

 Mesto je považované za jedno z najkrajších a najromantickejších na svete 

 Originálny názov mesta je Firenze 

 

17.  

 Nad mestom sa týči staroveká Akropola s chrámom Parthenón 

 Hlavné mesto na Peloponézskom polostrove 

 Kolíska demokracie 

 Mesto pomenované podľa starovekej bohyne múdrosti, odvahy, inšpirácie, práva a spravodlivosti 

 Hlavné mesto členského štátu EÚ, ktorý má v súčasnosti najväčšie ekonomické problémy  

 

18.  

 Gondola 

 Karneval, Námestie sv. Marka 

 Historické jadro sa nachádza na ostrovoch v plytkej lagúne Jadranského mora 

 Mesto pretína asi stovka vodných kanálov 

 Budúcnosť mesta ohrozuje stúpajúca hladina morí spôsobená globálnou zmenou klímy 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Frankfurt_nad_Mohanom&language=sk&params=50.116667_N_8.683333_E_region:DE_type:city
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lag%C3%BAna_(voda)

