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LONDON EYE

Londýnské oko, anglicky London Eye je od 
roku 1999 největšívyhlídkové kolo v Evropě 
(do roku 2006 i na světě). Je vysoké 135 m
a stojí na jižním nábřeží řeky Temže v Londýnském obvodu

Kolo nese 32 klimatizovaných kabinek pro cestující, uchycených 
na vnějším kruhu kola. Rychlost pohybu kabin je 0,26 m/s (asi 
0,9 km/hod) takže jedna otáčka trvá asi 30 minut. Kolo běžně 
nezastavuje pro nástup cestujících, protože pohyb je natolik 
pomalý, že cestující jsou schopni pohodlně vystoupit a nastoupit

Z českého pohledu může být zajímavé, že lité 
ocelové části, jako jsou hlavní hřídel, její závěsy 
a klouby konstrukce, byly vyrobeny českou 
firmou Škoda.



WESTMINSTER BRIDGE

• Westminster Bridge je most pro silniční a pěší dopravu přes 
řeku Temži v Londýně. Spojuje londýnské 
obvody Westminstera Lambeth.

• Současný most, který nahradil původní most stojící zde od 
roku 1750, byl otevřen roku 1862. Most je tvořen sedmi oblouky a 

• Současný most, který nahradil původní most stojící zde od 
roku 1750, byl otevřen roku 1862. Most je tvořen sedmi oblouky a 
je postaven z tvářené oceli. Autorem gotické výzdoby mostu 
byl Charles Barry (architekt rekonstrukce Westminsterkého paláce). 
Je jediným mostem se sedmi oblouky přes Temži a je nejstarším 
mostem v centru Londýna přes Temži, z mostů které zde existují v 
současnosti.

• Most spojuje Westminsterský palác na západní straně s County 
Hall a London Eye na východní straně. V počátečních letech byl i 
cílovým místem závodu Londýnského maratónu.



WESTMINSTER PALACE
Westminsterský palác (Palace of Westminster) označovaný také Houses of 

Parliament je sídlo Parlamentu Spojeného království – Sněmovny lordů (House of 

Lords) a Dolní sněmovny (House of Commons). Palác se nachází na severním 
nábřeží řeky Temže v Londýnském obvodu Westminster v sousedství 
dalších vládních budov naWhitehallu. Palác obsahuje více než 1000 místností. 

Jednou z nejznámějších turistických atrakcí paláce je Big Ben. Jméno Big Ben se téměř 
všeobecně používá pro celou hodinovou věž. Ve skutečnosti je Big Ben jméno 
hlavního a největšího zvonu ve věži, který odbíjí celou hodinu. Podle jednoho z hlavního a největšího zvonu ve věži, který odbíjí celou hodinu. Podle jednoho z 
několika výkladů je zvon pojmenován po hlavním staviteli siru Benjaminu Hallovi, a 
podle jiné verze je pojmenován po nejtěžším zápasníku své doby Benjaminu 
Cauntovi.



WESTMINSTER ABBEY
Westminsterské opatství (Westminster Abbey) – oficiální 

označení Kolegiátní chrám svatého Petra ve 
Westminsteru (The Collegiate Church of St Peter, 
Westminster) je chrám Anglikánské církve ve stavebním 
tvaru katedrály, postavený převážně v gotickém slohu, 
nacházející se v Londýnském obvodu Westminster, 
nedaleko od Westminsterského paláce. Je tradičním 
místem korunovací, svateb a místem posledního místem korunovací, svateb a místem posledního 
odpočinku anglických panovníků.



ST.MARGARET´S CHURCH

• St. Margaret's Church se nachází jen několik metrů od 
známějšího Westminster Abbey (opatství) v Londýnské 
čtvrti City of Westminster.čtvrti City of Westminster.

• K jeho vysvěcení došlo již v roce 1523, od roku 1614 bývá 
tento kostel připomínán jako kostel sněmovny 
reprezentantů britského parlamentu.

• V kostele jsou vyobrazeny obrazy slavných knězů minulosti 
(Caxton a Milton), kteří měli tu čest zde sloužit.

• I dnes je v tomto kostele možno navštívit bohoslužbu nebo 
např. koncert.



WHITEHALL

• Whitehall je ulice v londýnském obvodu Westminster. Je 
hlavní dopravní tepnou vedoucí z Parliament 
Square, vládního centra Velké Británie, na sever k 
Trafalgarskému náměstí. Podél ní se nachází mnoho vládních 
budov, takže označení Whitehall se často používá jako 
označení pro vládní administrativu. PojemWhitehall se také 
používá pro označení přilehlé oblasti.
označení pro vládní administrativu. PojemWhitehall se také 
používá pro označení přilehlé oblasti.

• Jméno pochází z obrovského Whitehallského paláce, který 
stál v oblasti poblíž této ulice, ale byl zničen požárem v 
roce 1698. Whitehall byla původně široká ulice vedoucí kolem 
průčelí tohoto paláce.

Na této ulici sídlí např.: Admirality,Horse Guards,Ministerstvo 
obrany,Úřad vlády,Ministerstvo zdravotnictví,Ministerstvo 
sociálních věcí,Ministerstvo zahraničí



DOWNING STREET 10
• Downing Street je pravděpodobně nejslavnější londýnská 

ulice. Ulici vévodí sídlo britského premiéra se známým 
číslem 10. Nachází se nedaleko Westminsterského paláce 
u ulice Whitehall, která spojuje Trafalgar Square a 
Parliament Square.

• Její vládní historie se začala psát v roce 1735, kdy v onom 
nejslavnějším domě sídlil první z britských předsedů vlády, 
Sir Robert Walpole. Dům tehdy obdržel jako dar od krále Sir Robert Walpole. Dům tehdy obdržel jako dar od krále 
Jiřího II. Ačkoliv někteří z jeho následovníků nežili vždy 
přímo na této adrese (např. Tony Blair si zvolil č. 11 – dal 
přednost většímu bydlení před tradicí), č. 10 se jako sídlo 
představitelů státu udrželo téměř 300 let.



ST.JAMES´S PARK

• Původní park St. James's (Park sv. Jakuba) byl zřízen v 
roce 1536 Jindřichem VIII. jako první královský park na roce 1536 Jindřichem VIII. jako první královský park na 
vysušeném močále mezi St. James‘s a Whitehall palace.

• Nově vytvořen pak byl v 19. století Johnem Nashem - s 
umělými jezírky, vodním ptactvem a mohutnými 
stromy na lehce zvlněné ploše. V této odpočinkové 
zóně se můžete setkat s vodním ptactvem jako jsou 
kachny a husy, ale i s pelikány volně se procházejícími 
mezi turisty. V parku je také spousta veverek, které se 
nechají krmit z ruky.



THE MALL

• Mall je ulice v londýnském obvodu Westminster. Vede od Buckinghamského 
paláce (od památníku královny Viktorie) po Admirality Arch u Trafalgar Square. 

• Na jižní straně ulice se rozprostírá St. James's Park. Na východní straně se kříží s Horse 
Guards Parade, kde se odehrává střídaní stráží.

• Mall byla vytvořena jako ulice pro pořádání ceremonií, po vzoru podobných ulicí v 
jiných městech, koncem 19. a začátkem 20. století. Součástí výstavby této ulice byla i 
obnova fasády Buckinghamského paláce a stavba památníku královny Viktorie.obnova fasády Buckinghamského paláce a stavba památníku královny Viktorie.

• Během oficiální návštěvy hlavy cizího státu, panovník a návštěva projíždí v doprovodu 
stráží po Mall, která je ozdobena státními vlajkami Velké Británie a vlajkami státu z 
něhož pochází návštěva.

• V průběhu oslav zlatého jubilea královny Alžběty II. se zde shromáždilo více než milión 
lidí, aby vzdali hold své královně a její rodině, která je pozdravovala z balkónu 
Buckinghamského paláce.



BUCKINGHAM PALACE

Buckinghamský palác je oficiální londýnské sídlo 
britského panovníka a největší královská pracovna 
na světě. Výraz Buckinghamský palác nebo na světě. Výraz Buckinghamský palác nebo 
jen palác je pojem používaný pro označení 
vyjádření pocházející od členů královské rodiny. 
Buckinghamský palác má funkci londýnské 
rezidence královny Alžběty II., ale je i místem 
konání akcí státního významu, akcí pořádaných 
dvorem, místem oficiálních uvítání hlav států a 
velkou turistickou atrakcí. Je také místem, kde 
se Britové shromažďují v dobách národního veselí 
a krizí.



PICCADILLY CIRCUS

Piccadilly Circus je známý dopravní okruh na kterém se střetává pět 
ulic. Tento dopravní uzel se nachází se v londýnském 
obvodu Westminster a je obklopen nákupními středisky, neonovými 
reklamami a stánky s rychlým občerstvením. 

Piccadilly Circus bylo vybudováno v roce 1819 pro spojení hlavní 
nákupní ulice Piccadilly Street s Regent Street. Označení Circus je 
z latinského slova kruh a označuje kruhové prostranství u této 
dopravní křižovatky. 
z latinského slova kruh a označuje kruhové prostranství u této 
dopravní křižovatky. 

Na jihozápadní straně je umístěna Shaftesbury memorial Fountain. Ta 
byla postavena v roce 1892-1893 jako památka na slavného 
viktoriánského politika a filantropa lorda Shaftesburyho. Na vrcholu 
je umístěna londýnská ikona, okřídlená socha od Alfreda Gilberta 
balancujícího na jedné noze, nazývána Eros s oficiálním 
označenímAnděl křesťanské charity. Tato socha byla jako první na 
světě vyrobena z hliníku a v grafické ilustraci je používána jako 
symbol novin Evening Standard.


