
Hlavné mesto Spojeného kráľovstva Veľkej 

Británie a Sev. Írska sa rozprestiera na 

oboch brehoch rieky. Z výšky si ho môžete 

pozrieť z vyhliadkového kolesa, z ktorého 

máte ako na dlani Westminster s budovou 

britského parlamentu, Big Ben a ďalšie 

známe pamiatky jedného z najväčších 

miest Európy.

Hlavné mesto našich západných susedov 

patrí medzi najnavštevovanejšie v Európe. 

Najkrajší pohľad naň sa turistom ponúka 

z Karlovho mostu, ktorý bol dokončený už 

v roku 1400. Spája Staré mesto a Malú 

stranu, nad ktorou sa rozprestiera hrad 

s Katedrálou Sv. Víta. Po stáročia bol 

sídlom kráľov, v súčasnosti sídli na hrade 

prezident.

Hlavné mesto krajiny galského kohúta patrí 

medzi najvýznamnejšie politické, ekono-

mické a kultúrne centrá sveta. Je známe 

Eiffelovou vežou, Katedrálou Notre Dame, 

múzeum v Louvri, zámkom Versailles, 

Disnyelandom, Víťazným oblúkom a štvr-

ťou Montmartre, v ktorej bývali mnohí 

svetoznámi umelci. Sídli tu aj jeden z naj-

bohatších futbalových klubov sveta PSG.
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Štvrté najväčšie mesto Nemecka leží 

v husto obývanej metropolitnej oblasti 

Porýnie. Pýchou mesta je monumentálna 

gotická katedrála, ktorej dve veže dosahujú 

výšku bezmála 160 m. Ešte o sto metrov 

vyššia je televízna veža Colonius. Pri 

návšteve mesta sa až nechce veriť, že 

počas bombardovania v druhej svetovej 

vojne bolo takmer zrovnané so zemou. 

Metropola Ukrajiny patrí k najstarobylej-

ším mestám Európy. V 9. až 12. stor. bola 

sídelným mestom rozsiahleho štátu 

Kyjevská Rus. Historické centrum mesta 

sa rozkladá na pahorkoch nad západným 

brehom rieky. V 20. stor. vyrástli nové 

štvrte (sídliská) aj na východnom brehu.  

Oba brehy spája viacero mostov.

Druhé najväčšie mesto štátu v západnej 

časti Pyrenejského polostrova je známe 

celosvetovým vývozným artiklom 

portským vínom, ktoré bolo pôvodne 

vyvážané len odtiaľto. Vozilo sa a dodnes 

sa vozí po rieke Douro (Duero), ktorej 

hlboké údolie dotvára kolorit mesta. Rieku 

preklenuje oceľový oblúkový most s dvomi 

poschodiami.  Vrchné slúžia električkám 

a chodcom, spodné automobilovej doprave. 
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Hlavné mestá Maďarska a Slovenska sú od 

seba vzdialené len dve hodiny autom. Viac 

ako cesty ich kedysi spájala rieka, ktorá 

nimi preteká. V takmer 2-miliónovom 

meste tvoria dominanty nábrežia budova 

maďarského parlamentu a Budínsky hrad –

niekdajšie sídlo uhorských kráľov.

Dvojmiliónové hlavné mesto Poľska leží 

na oboch brehoch najdlhšej poľskej rieky. 

Fotografia zachytáva panorámu mesta 

s mrakodrapmi za riekou, ktorú preklenuje 

moderný visutý Most Siekierkowski s dvoj-

prúdovou cestou v oboch smeroch. 

Súčasťou mosta je aj široký cyklochodník. 

Mesto je najdôležitejším finančným 

centrom Nemecka a významným svetovým 

centrom obchodu. Zároveň patrí k najdô-

ležitejším leteckým dopravným uzlom 

Európy. Rieka, ktorá preteká mestom preň 

bola natoľko dôležitou, až sa stala súčasťou 

jeho názvu. V nemčine sa volá Main.
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Mesto s viac ako 2500 ročnou históriou 

bolo kedysi centrom najsilnejšej ríše sveta. 

Možno aj preto má dodnes prezývku Večné 

mesto. Podľa legendy ho založili dvojičky 

Romulus a Remus. Novorodenci sa v košíku 

plavili po rieke, až sa zachytil pri brehu, 

kde sa ich ujala vlčica. Práve toto miesto si 

bratia neskôr vybrali na založenie mesta. 

Fotografia zachytáva most cez rieku a Ba-

ziliku sv. Petra vo Vatikáne – sídlo 

katolíckeho kresťanstva.

Druhé najväčšie mesto Nemecka patrí 

k najdôležitejším prístavom sveta. Ročne 

sa cez prístav prepravia milióny ton tovaru 

napriek tomu, že leží na rieke desiatky 

kilometrov od jej ústia do Severného mora. 

Hlavné mesto Lotyšska patrí k najväčším 

mestám severnej Európy. Rozprestiera sa 

pri ústi rieky do Baltského mora (Rižského 

zálivu). Na fotografii sa mesto ponáša na 

Bratislavu. Historické centrum na jednej 

strane rieky je so sídliskami a priemyslom 

na druhej strane prepojené visutým 

mostom.  
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Jedno z hlavných priemyselných a kultúr-

nych centier Talianska leží južne od Álp na 

brehoch rieky, ktorá tečie husto obývanou 

nížinou na severe Apeninského polostrova. 

Najznámejšou pamiatkou miliónového 

mesta je dóm (katedrála) a veža Mole 

Antonelliana (viditeľná aj na fotografii), 

ktorá je s výškou 167,5 m najvyššou muro-

vanou budovou na svete.
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Piate najväčšie mesto Ruska (1,2 miliónov 

obyv.) bolo na brehoch najdlhšej rieky 

Európy založené už v 13. storočí. 

Dominantou mesta je dodnes rozsiahla 

pevnosť (v ruštine kremeľ), ktorú vidieť 

aj na fotografii.


