
V každé z 27 zemí Evropské unie najdeme určitou památku nebo 
symbol, kterými je země známá po celém světě. Dokážeš je k sobě 
správně přiřadit?

Více informací o tom, jak karty tisknout, a o historii každé pamětihodnosti nebo 
symbolu najdete na následujících stránkách.

Najdi dva stejné 
Najdi dva stejné 

symboly země
symboly země

PDF verze online hry „Najdi dva stejné symboly země “, která je k dispozici na portálu 
Evropa pro školy: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_cs
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Vytisknout stránky s vlajkami a 
dominantami jednotlivých zemí EU

Na stránkách 12–16 jsou uvedeny další 
informace o jednotlivých zemích EU.

Kartičky ohněte podél tečkované čáry 
a obě strany slepte.

Kartičky rozložte. Všechny musejí mít na lícní straně 
vlajku EU. Teď už můžete začít hrát, tzn. převracet 

kartičky a snažit se najít pár se stejnou vlajkou.

Stránky nastříhejte na kartičky 
podle tečkovaných čar.

Vezměte si vhodné nůžky, pastelky a 
lepidlo na papír.

Jak připravit 
kartičky
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Česko
Král Karel IV nařídil výstavbu kamenného mostu přes řeku Vltavu v roce 1357, aby tak 
posílil ochranu města. Most, dnes Karlův, je 516 metrů dlouhý, 10 metrů široký a klene se 
přes 16 oblouků. Lemuje ho 30 soch světců. Až se jednou do Prahy na Karlův most vydáš, 
zkus najít reliéf s vyobrazením psa. Říká se, že když se ho dotknete, přinese vám to štěstí!

Poznáváš  
tato místa?

Bulharsko
Víš, co je klášter? To je místo, kde žijí mniši. Věnují se zde nejen modlitbám, ale zároveň 
často pomáhají nemocným a chudým lidem. Proslulý Rilský klášter nedaleko bulharského 
hlavního města Sofie byl založen v 10. století žáky Sv. Ivana Rilského. Odtud jeho jméno. 
Ivan Rilský žil jako poustevník v jeskyni v pohoří Rila. Dnes je považován za patrona 
Bulharska. Klášter je velmi vyhledávaným poutním místem.

Belgie
Toto je Atomium. Bylo postaveno v roce 1958 pro Světovou výstavu pořádanou v Bruselu, 
hlavním městě Belgie. Znázorňuje molekulu železa, akorát 165miliardkrát větší než ve 
skutečnosti! Atomium tvoří devět propojených koulí, které znázorňují atomy. Je možné ho 
navštívit a vyjet výtahem až nahoru, do nejvyšší koule, odkud je úžasný výhled na celý 
Brusel.

Dánsko
Pestrobarevné přímořské městečko Nyhavn, v dánštině doslova „nový přístav“, je ve 
skutečnosti starý přístav Kodaně, dánského hlavního města. V přístavu najdeme mnoho 
barevných domků ze 17. a počátku 18. století. V některých z nich jsou dnes útulné kavárny, 
restaurace nebo obchůdky. Samotný přístav se pak může pochlubit řadou historických 
dřevěných lodí.

Německo
Braniborská brána v Berlíně patří k nejznámějším pamětihodnostem Německa. Byla 
postavena v roce 1788 a po rozdělení města Berlínskou zdí na východní a západní část v 
roce 1961 byla uzavřena. Po pádu Berlínské zdi a sjednocení Německa byla znovu otevřena 
a mohla opět spojovat dva nejelegantnější bulváry města. Zároveň se stala symbolem 
jednoty Německa.
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Estonsko 
Tallinn, hlavní město Estonska je zároveň nejstarším městem této země a jedním z 
nejzachovalejších měst Evropy vůbec. Má však i svou moderní stránku. Možná jste slyšeli 
o Silicon Valley v Kalifornii v Americe. Tam začínaly společnosti, jako je Google nebo 
Facebook. Tallinn se často nazývá evropské Silicon Valley, protože zde najdeme hodně IT 
firem.

Francie
Eiffelova věž v Paříži je jednou z nejznámějších památek ve světě vůbec. Nese jméno 
architekta Gustava Eiffela, který ji postavil při příležitosti Světové výstavy, která se v 
hlavním městě Francie konala v roce 1889. Do roku 1928, kdy byla dokončena výstavba 
mrakodrapu Chrysler Building v New Yorku, byla Eiffelovka nejvyšší budovou světa.

Chorvatsko
Kostel sv. Marka v chorvatském hlavním městě Záhřebu je známý především svou 
zajímavou střechou složenou z barevných tašek. Na nich je vyobrazen erb bývalých 
království Chorvatska, Dalmácie a Slavonie a emblém Zábřehu: bílý hrad v červeném poli. 
Erb je znak, kterým se ve středověku označovaly různé země a města. Erby se například 
malovaly na štíty vojáků, kteří šli do války. Najdeme na nich nejrůznější symboly udatnosti 
či rodové znaky, jako je lev, drak, růže apod. Kromě zemí a měst měly svůj erb i významné, 
bohaté rody. Některé z nich je používají dodnes.

Irsko
Moherské útesy v hrabství Clare na západě Irska jsou divem přírody. Tyčí se do výšky kolem 
200 metrů a zaujímají celých 14 km pobřeží. Jejich krásu přijíždí každoročně obdivovat přes 
1,5 milionu turistů z celého světa. Zajímavá je i místní fauna a flora. Viděli jste film Harry 
Potter a Princ dvojí krve? Pokud ano, měli jste možnost v něm Moherské útesy zahlédnout!

Řecko
Akropolis je skalnatá vyvýšenina uprostřed staré části Athén, na které stojí několik 
starověkých chrámů. Ty místní obyvatelé používali často jako útočiště ve chvíli, když 
se k městu blížil nepřítel. Největším chrámem athénské Akropole je Parthenón, který je 
zasvěcený bohyni moudrosti Athéně. Odtud jméno hlavního města.

Španělsko
Stavební práce na kostele Sagrada Familia (šp. Svatá rodina) v Barceloně byly zahájeny 
již v roce 1882. Přesto nebylo toto dílo známého architekta Antoniho Gaudího dosud 
dokončeno. Dokončení je plánováno na rok 2026, tedy při příležitosti 100 let od Gaudího 
smrti.
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Kypr 
ostel sv. Lazara (Agios Lazarus) v kyperském městě Larnaka byl postaven před přibližně 
1200 lety nad hrobkou sv. Lazara, současníka Ježíše Krista. Ten měl Lazara po smrti 
vzkřísit. Lazar pak odešel na Kypr, kde se stal prvním biskupem a patronem ostrova.

Litva
Gediminova věž je vše, co zbylo z Horního hradu ve Vilniusu, hlavním městě Litvy. Ten byl 
dokončen v roce 1409. Říká se, že velkovévoda Gediminas měl po celodenním honu sen, 
v němž se mu na kopci, kde lovil, zjevil veliký železný vlk a začal výt silou sta vlků! Když 
velkovévoda o svém snu vyprávěl vykladači snů, bylo mu řečeno, že má na tom místě 
vystavět město, které se později stane slavným po celém světě.

Itálie
V italském městě Pisa stojí známá nakloněná věž. S její výstavbou se začalo v roce 1173. 
Když bylo hotové druhé patro, věž se začala bořit do země a lehce naklánět. A od té doby 
už takto nakloněná zůstala. Dnes je možné vystoupat až nahoru na vrchol věže: celých 294 
schodů.

Lotyšsko
Dům Černohlavců stojí v historickém centru Rigy, hlavního města Lotyšska. Původní stavba 
pocházela ze 14. století, ale byla za druhé světové války zničena. K její obnově došlo v 
roce 1995. Své jméno má po skupině svobodných kupců, vlastníků lodí, kteří v tomto domě 
pořádali mnoho oslav. Dokonce se říká, že tradice vánočních stromků započala právě zde, 
a to když bratrstvo Černohlavců vztyčilo během vánočních svátků strom a tančilo kolem 
něho.

Maďarsko
Tato monumentální budova v Budapešti je sídlem maďarského parlamentu. Stojí na břehu 
Dunaje, druhé největší řeky v Evropě. V parlamentu se rozhoduje o zákonech a dalších 
významných věcech v zemi. Například kde se postaví nová dálnice, co se bude vyučovat 
na školách apod. Budova byla postavena z kolem 40 milionů cihel a zdobí ji půl milionu 
drahokamů a dokonce kolem 40 kil zlata! Pracuje v ní kolem 100 000 lidí.

Lucembursko
Pevnost Thüngen byla postavena v roce 1732 jako součást opevnění k ochraně města 
Lucemburk. Někdy se jí také přezdívá „Tři žaludy“, a to kvůli vyobrazení tří zlatých žaludů, 
které najdeme na každé z věží pevnosti. V minulosti byla obehnaná hlubokým příkopem a 
bylo možné se do ni dostat dlouhým podzemním tunelem. Dnes slouží jako muzeum.
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Polsko
Palác kultury a vědy ve Varšavě, hlavním městě Polska, se týčí do výšky 237 m, a je 
tak nejvyšší budovou v zemi. Byl postaven v roce 1955 a v současnosti v něm najdeme 
několik divadel, muzeí a dokonce i kino. V roce 2000 byly na věž budovy přidány tzv. hodiny 
tisíciletí. Mají obří rozměry - jejich vteřinová ručička měří téměř 4 metry.

Portugalsko
Belémská věž v Lisabonu je symbolem dob, kdy od portugalských břehů vyrážely lodě na 
objevitelské plavby od zámoří. Byla postavena v roce 1519 v místě, kde řeka Tejo ústí do 
moře, a byla součást obranného systému města.

Rumunsko
Hrad Bran v rumunské Transylvánii je známý jako Drákulův hrad. Ačkoli na hradě žádní 
upíři nepřebývali, román o hraběti Drákulovi byl inspirován skutečnou osobou - Vladem III 
Drákulou, ačkoli ten hrad Bran pravděpodobně nikdy nenavštívil. Každopádně se Bran hradu 
z uvedeného románu velmi podobá.

Malta
Katedrála sv. Jana ve Vallettě, hlavním městě ostrova Malta, byla dokončena v roce 1577 
a je zasvěcena sv. Janu Křtiteli, který pokřtil Ježíše Krista. Uvnitř je vyzdobena výjevy ze 
života sv. Jana Křtitele a věnován mu je i bohatě zdobený strop a oltář.

Nizozemsko
Vesnici Kinderdijk (v nizozemštině „dětská hráz“) najdeme v jižním Holandsku. Lidé 
zde stavěli hráze s větrnými mlýny, které odčerpávaly vodu z okolní půdy, vysoušely ji, 
rozšiřovaly tak obytné území a chránily je před záplavami. V této vesnici najdeme 19 
takových větrných mlýnů, které pocházejí z období okolo roku 1740.

Rakousko
Rakouská krajina je velmi hornatá. Najdeme zde Alpy, které jsou nejvyšším a zároveň 
nejrozlehlejším horským masivem - zaujímají velkou část země, a dokonce zasahují i do 
zemí sousedních. Nejvyšší hora Rakouska se nazývá Großglockner. Vrcholky Alp bývají 
zasněžené po celý rok. V zimě jsou tedy oblíbeným místem pro lyžaře!
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Finsko
Katedrála v Helsinkách je symbolem města. Pyšní se vysokou, centrální věží se zelenou 
kupolí a čtyřmi menšími okolo. Z velké dálky je vidět i z lodí připlouvajících do místního 
přístavu. Postavena byla v roce 1852 na počest caru Mikuláši I – v té době bylo Finsko ještě 
součástí Ruska.

Slovinsko
Jezero Bled v severozápadní části Slovinska je velmi oblíbenou turistickou destinací. Na 
ostrůvku uprostřed jezera stojí několik budov, ale nejnavštěvovanější z nich je kostel 
Nanebevzetí panny Marie. Říká se, že když ženich po svatbě vynese nevěstu nahoru do 
kostelní věže, což je celých 99 schodů, přinese to novomanželům štěstí.

Švédsko
Ericsson Globe ve tvaru obrovského golfového míčku je největší hemisférická budova na 
světě. Byla otevřena v roce 1989 a slouží jako sportovní hala (např. pro hokejové zápasy) 
a rovněž se v ní pořádají různé kulturní akce, včetně rockových koncertů. Díky osvětlení je v 
noci vidět na kilometry daleko!

Slovensko
Bratislavský hrad stojící na skále vysoko nad Dunajem pochází z 9. století. Od té doby 
prošel mnohými úpravami a v roce 1811 byl dokonce poškozen velkým požárem. Má čtyři 
křídla, každé vždy zakončené věží. V jihozápadní věži byly v dobách, kdy Slovensku vládl 
uherský král, uloženy korunovační klenoty.


