
V každej z 27 krajín EÚ sa nachádzajú výnimočné pamiatky a 
dominanty. Postupne otáčaj karty a hľadaj zhodné páry.

Ďalšie informácie o tom, ako tlačiť karty, a o histórii každého pamätníka alebo 
významného miesta nájdete na nasledujúcich stránkach. 

Hľadaj  Hľadaj  
dominantydominanty

Toto je PDF verzia online hry „Hľadaj dominanty“, ktorá je dostupná v Kútiku na 

vzdelávanie: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_sk
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Vytlač si stránky s vlajkami a 
dominantami krajín EÚ.

Na stranách 12 – 16 sú uvedené ďalšie 
informácie o každej krajine EÚ.

Karty prelož pozdĺž bodkovanej čiary a zlep 
obe strany dokopy.

Poukladaj si všetky karty, aby boli otočené 
vlajkou EÚ nahor, a skús nájsť zhodné páry!

Každú kartu vystrihni 
pozdĺž bodkovanej čiary.

Vezmi si detské nožnice, pastelky a lepidlo na 
papier.

Ako si pripraviť 
karty
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Česko
Kráľ Karol IV dal tento most postaviť v roku 1357, aby bolo hlavné mesto Praha chránené 
pred nepriateľmi. Most je 516 metrov dlhý a 10 metrov široký, nachádza sa na ňom 16 
oblúkov a 30 sôch svätých. Ak niekedy zájdeš do Prahy, nezabudni na moste hľadať reliéf s 
podobizňou psa: hovorí sa, že ak ho pohladkáš, prinesie ti šťastie.

Poznáš tieto 
miesta?

Bulharsko
Vieš, čo je to kláštor? Je to miesto, kde žijú a pracujú mnísi. Mnísi uctievajú Boha, opatrujú 
chorých a pomáhajú chudobným aj ostatným blížnym. V blízkosti Sofie, hlavného mesta 
Bulharska, sa nachádza slávny Rilský kláštor. Pomenovaný je po mníchovi Ivanovi Rilskom, 
ktorý žil pred stovkami rokov v jaskyni v pohorí Rila. Tento pustovník bol neskôr vyhlásený 
za svätého Ivana. Neďaleko jaskyne, v ktorej žil, bol založený kláštor, ktorý nesie jeho meno 
a je vyhľadávaným miestom.

Belgicko
Toto je Atómium. Bolo postavené v roku 1958 v Bruseli, hlavnom meste Belgicka, pri 
príležitosti svetovej výstavy. Znázorňuje molekulu železa, ktorá je 165 miliardkrát väčšia 
než v skutočnosti. Pozostáva z deviatich gúľ – atómov – prepojených tunelmi. V Atómiu sa 
môžeš poprechádzať alebo sa môžeš vyviesť výťahom až nahor a vychutnať si výhľad na 
celý Brusel.

Dánsko
Tento farebný prístav sa nazýva Nyhavn, čo v dánčine znamená „nový prístav“, no v 
skutočnosti je to starý prístav hlavného mesta Dánska, Kodane. V prístave je mnoho 
pestrofarebných domov zo 17. a začiatku 18. storočia, v ktorých sú dnes obchodíky, 
kaviarne a reštaurácie. Návštevníka tam upúta aj mnoho historických drevených lodí.

Nemecko
Brandenburská brána v Berlíne, postavená v roku 1788, je jednou z najznámejších 
dominánt v Nemecku. Bola zatvorená v roku 1961, keď bol postavený Berlínsky múr, 
ktorý oddeľoval východné a západné Nemecko. Keď v roku 1989 múr padol a krajina 
sa znovu zjednotila, Brandenburská brána sa opäť stala vstupnou bránou do jednej z 
najelegantnejších ulíc v meste a symbolom zjednotenia krajiny.
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Estónsko 
Hlavným mestom Estónska je Tallinn. Jeho staré mesto je jedným z najlepšie zachovaných 
v Európe. Tallinn má však aj modernú tvár. Počul si už o Silicon Valley v Kalifornii v 
Spojených štátoch amerických? Tam začínali spoločnosti ako Google a Facebook. Nuž 
a práve Tallinn sa často nazýva „európskym Silicon Valley“, pretože tam pracuje veľa 
počítačových firiem.

Francúzsko
Eiffelova veža v Paríži je jednou z najznámejších pamiatok na svete. Je pomenovaná podľa 
Gustava Eiffela, ktorý ju postavil pri príležitosti svetovej výstavy, ktorá sa konala v Paríži 
v roku 1889. Do roku 1928, keď bol postavený mrakodrap Chrysler Building v New Yorku, 
bola Eiffelova veža najvyššou budovou na svete.

Chorvátsko
Strecha Kostola svätého Marka v hlavnom meste Chorvátska, Záhrebe, je známa svojou 
farebnosťou: znázorňuje erb bývalých kráľovstiev Chorvátska, Slavónska a Dalmácie a erb 
Záhrebu, na ktorom je biely hrad na červenom pozadí. Erb je znak, ktorý tvoria rôzne vzory 
a symboly, niekedy sú na ňom zobrazené levy, draky, ruže. Za dávnych čias bol skutočne 
populárny a maľoval sa napríklad aj na štíty vojakov, ktorí šli do vojny. Mnoho bohatých 
rodov malo svoj vlastný erb a niektorí ľudia erby používajú dodnes.

Írsko
Moherské útesy v grófstve Clare v Írsku sú naozajstným zázrakom prírody. Rozprestierajú 
sa na 14 kilometroch a každoročne ich navštívi približne 1,5 milióna ľudí, ktorí prichádzajú 
obdivovať skalné útvary, rastliny, vtáky a iné voľne žijúce zvieratá. Videl si film Harry Potter 
a Polovičný princ? Nájdeš v ňom aj Moherské útesy – skús si ich všimnúť, keď budeš tento 
film znovu pozerať.

Grécko
Akropola je vysoký skalnatý vrch v hlavnom meste Grécka, v Aténach, na ktorom bolo 
postavených viacero starobylých chrámov. Tieto chrámy boli využívané aj ako útočiská pre 
obyvateľov Atén počas nájazdov na mesto. Partenón je najväčší z uvedených chrámov a 
bol postavený pre Aténu, grécku bohyňu múdrosti, po ktorej bolo pomenované aj samotné 
mesto.

Španielsko
Stavebné práce na kostole Sagrada Familia (to znamená Svätá rodina) v Barcelone sa 
začali v roku 1882, nikdy však neboli dokončené a ešte stále prebiehajú. Kostol navrhol 
slávny architekt Antonio Gaudí a jeho dokončenie sa očakáva v roku 2026, teda 100 rokov 
po Gaudího smrti.
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Cyprus 
Kostol svätého Lazára v Larnake na Cypre bol postavený približne pred 1 200 rokmi nad 
hrobkou svätého Lazára. Lazár bol muž, ktorý žil v rovnakom čase ako Ježiš. Traduje sa, že 
Ježiš Lazára po smrti vzkriesil. Lazár neskôr odišiel na Cyprus a stal sa prvým cyperským 
biskupom (stál na čele tamojšej cirkvi). Neskôr bol vyhlásený za svätého a patróna – 
ochrancu Larnaky).

Litva
Gediminasova veža je jediná časť Horného hradu vo Vilniuse, v hlavnom meste Litvy, ktorá 
sa zachovala. Bola dokončená v roku 1409. Legenda hovorí, že po celodennej poľovačke 
sa veľkovojvodovi Gediminasovi snívalo, že na vrchole kopca, kde poľoval, sa objavil veľký 
železný vlk a začal zavýjať ako sto vlkov. Gediminas porozprával o tomto sne čarodejníkovi. 
Čarodejník mu povedal, že na tom mieste by mal postaviť mesto, ktoré sa neskôr stane 
nádherným a svetoznámym mestom.

Taliansko
Pisa je mesto v Taliansku preslávené naklonenou vežou. Začali ju stavať v roku 1173. Keď 
sa však stavitelia dostali po druhé poschodie, veža začala klesať a nakláňať sa. A takto 
tam stojí dodnes! Pred časom ju pomocou stovák ton olovených dosák zapustených v zemi 
spevnili, aby nespadla. A tak návštevníci môžu opäť vyjsť po 294 schodoch až na vrchol 
veže.

Lotyšsko
Dom čiernych hláv stojí v starobylom meste v Rige, hlavnom meste Lotyšska. Prvýkrát 
bol postavený v 14. storočí, v druhej svetovej vojne bol zničený a v roku 1995 bol znovu 
vybudovaný. Je pomenovaný po skupine slobodných obchodníkov a majiteľov lodí, ktorí tu 
usporadúvali mnoho hostín a osláv. Hovorí sa, že tradícia stavania vianočných stromčekov 
sa začala vtedy, keď Čierne hlavy na Vianoce vztýčili strom a spievali a tancovali okolo 
neho.

Maďarsko
Táto obrovská budova v Budapešti je sídlom maďarského parlamentu. Stojí na brehu rieky 
Dunaj, druhej najdlhšej rieky v Európe. Parlament je miesto, kde sa ľudia stretávajú, aby 
diskutovali a rozhodovali o tom, ako spravovať krajinu: napríklad ako budovať cesty, čo 
vyučovať v školách alebo ako sa starať o životné prostredie. Maďarský parlament je taký 
veľký, že ho stavalo až okolo 100 000 ľudí, pričom sa použilo 40 miliónov tehál, pol milióna 
drahých kameňov a dokonca aj 40 kíl zlata.

Luxembursko
Pevnosť Fort Thüngen, postavená v roku 1732, tvorila súčasť opevnenia okolo mesta 
Luxemburg, ktoré ho chránilo pred útokmi nepriateľov. Je známa aj ako „Tri žalude“, pretože 
každá veža má na vrchole zlatý žaluď. Pevnosť bola navyše obklopená hlbokou priekopou 
a dalo sa do nej dostať dlhým podzemným tunelom vyhĺbeným v skale. V súčasnosti sa v 
pevnosti nachádza múzeum.
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Poľsko
Palác kultúry a vedy vo Varšave, hlavnom meste Poľska, sa týči do výšky 237 metrov a je 
najvyššou budovou v celej krajine. Bol postavený v roku 1955 a dnes v ňom sídlia divadlá, 
múzeá a kino. V roku 2000 boli na budove umiestnené aj „hodiny tisícročia“. Ich sekundová 
ručička meria takmer 4 metre.

Portugalsko
Belémska veža v Lisabone, hlavnom meste Portugalska, je symbolom obdobia, keď sa z 
Portugalska púšťali moreplavci na cesty do neznáma, objavovať nové krajiny. Postavili ju v 
roku 1519 v ústí rieky Tejo do mora a slúžila na ochranu mesta.

Rumunsko
Hrad Bran, ktorý sa nachádza v Transylvánii v Rumunsku, všetci poznajú ako hrad grófa 
Drakulu. Upírsky gróf existoval len v románe, avšak spisovateľ sa pri písaní tejto knihy 
inšpiroval skutočnou osobou, kniežaťom Vladom III. zvaným Drakula. Knieža Vlad III 
pravdepodobne na Bran nikdy nezavítal, avšak– tento hrad sa veľmi podobá na hrad 
opísaný v románe.

Malta
Katedrála svätého Jána v hlavnom meste Valletta, sprístupnená v roku 1577, je venovaná 
svätému Jánovi Krstiteľovi, ktorý sa takto nazýval preto, lebo pokrstil Ježiša Krista. Život 
svätého Jána zobrazuje mnoho obrazov v katedrále, a to aj na bohato zdobenom strope a 
oltári.

Holandsko
Dedina Kinderdijk (čo znamená detská hrádza) sa nachádza v provincii Južné Holandsko. 
Hrádza je stavba postavená napríklad pozdĺž morského pobrežia, preto, aby sa získala 
pôda, ktorá by inak bola pod vodou. Holanďania tam okolo roku 1740 postavili 19 takýchto 
veterných mlynov, aby udržali nízko položené územia suché a zabránili zaplaveniu celej 
oblasti.

Rakúsko
Rakúsko má veľa hôr – väčšina z nich sa nachádza v pohorí nazývanom Alpy, ktoré je také 
rozľahlé, že pokrýva aj časti iných krajín. Najvyššia hora v Rakúsku sa nazýva Großglockner. 
Alpy sú v zime pokryté snehom, preto je Rakúsko veľmi obľúbeným miestom pre lyžiarov.
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Fínsko
Helsinská katedrála so svojou vysokou zelenou kupolou a štyrmi menšími kupolami sa 
stala symbolom mesta. Je dominantou, ktorá okamžite padne do oka každému, kto sa plaví 
od mora. Bola postavená v roku 1852 na počesť cára Mikuláša, keď Fínsko patrilo Rusku.

Slovinsko
Jazero Bled v severozápadnej časti Slovinska je veľmi obľúbenou turistickou destináciou. 
Na ostrove uprostred jazera je niekoľko budov, najnavštevovanejšou z nich je však Kostol 
nanebovzatia Panny Márie. Hovorí sa, že keď ženích vynesie po svadbe nevestu po 99 
kamenných schodoch nahor do kostolnej veže, novomanželom to prinesie šťastie.opísaný v 
románe.

Švédsko
Budova Ericsson Globe, ktorá má tvar veľkej golfovej lopty, je najväčšia pologuľovitá 
budova na svete. Bola otvorená v roku 1989 a nachádza sa v nej krytý štadión, v ktorom sa 
konajú hokejové zápasy, rôzne predstavenia a rockové koncerty. Budova je v noci osvetlená 
a vidieť ju na kilometre ďaleko.

Slovensko
Bratislavský hrad stojí na kopci vysoko nad riekou Dunaj a pochádza z 9. storočia. Odvtedy 
prešiel mnohými zmenami a dokonca ho v roku 1811 zničil obrovský požiar. Hrad má 
štyri krídla a na každom nároží je veža. V období, keď Slovensku vládol uhorský kráľ, sa v 
juhozápadnej hradnej veži uchovávali maďarské korunovačné klenoty.


