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GRAND CANYON 
UNITED STATES 

 

The Grand Canyon, created by the Colorado River over a period of 6 million years, 
is 446 km long, ranges in width from 6 to 29 km and attains a depth of more than 
1.6 km. During prehistory, the area was inhabited by Native Americans who built 
settlements within the canyon and its many caves. 
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Grand Canyon byl vytvořen řekou Colorado před 6 miliony let. Je 446 km dlouhý, jeho šířka se pohybuje mezi 
6 až 29 km a dosahuje hloubky více než 1,6 km. V pravěku byla tato oblast obývána domorodými Američany, 
kteří uvnitř kaňonu vystavěli osady a mnoho jeskyní. 

 

 



GALAPAGOS 
ECUADOR 

 

The Galapagos Islands are an archipelago of volcanic islands distributed around the 
equator, 965 kilometres west of continental Ecuador in the Pacific Ocean. The 
islands are all part of Ecuador's national park system. They are famed for their vast 
number of endemic species. 
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Galapágy jsou souostroví sopečných ostrovů rozmístěných kolem rovníku a nacházejí se v Tichém oceánu 965 
km západně od kontinentálního Ekvádoru. Ostrovy jsou součástí Ekvádorského národního parku a jsou známé 
svým obrovským množstvím endemických druhů. 
 

  



BAY OF FUNDY 
CANADA 

 

The Bay of Fundy is renowned for having the highest tides on the planet (16.2 
metres or 53 feet). One hundred billion tonnes of sea water flow in and out of the 
Bay of Fundy twice daily – more water than the combined flow of all the world’s 
fresh water rivers. Fundy’s extreme tides create a dynamic and diverse marine 
ecosystem. The Bay is renowned for its coastal rock formations, extreme tidal 
effects (vertical, horizontal, rapids and bores) and sustainable coastal development. 
It is also a critical international feeding ground for migratory birds, a vibrant habitat 
for rare and endangered Right whales, and one of the world’s most significant plant 
and animal fossil discovery regions. The Bay of Fundy is located between the 
Canadian provinces of New Brunswick and Nova Scotia on North America’s east 
coast. 
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Zátoka Fundy je proslulá nejvyšším přílivem na světě (16,2 
metrů nebo 53 stop). Sto miliard tun mořské vody proudí 
v zátoce Fundy dvakrát denně dovnitř a ven – to je více vody než 
součet objemu sladké vody ve všech světových řekách. Extrémní 
přílivy a odlivy vytvořily dynamický a různorodý mořský 
ekosystém. Bay je proslulý svými pobřežními skalami, 
extrémními přílivovými efekty (vertikální, horizontální, peřeje a 
nudí) a trvalým rozvojem pobřeží. Je také důležitou zastávkou 
pro stěhovavé ptáky i stanovištěm pro vzácné a ohrožené 
velryby. Byly zde nalezeny jedny z nejvýznamnějších 
rostlinných a živočišných fosílií regionu. Zátoka Fundy se 
nachází mezi kanadskými provinciemi New Brunswick a Nova 

Scotia na východním pobřeží Severní Ameriky. 



EL YUNQUE 
PUER TO RICO 

 

El Yunque National Forest, formerly known as the Caribbean National Forest, is 
located on the island of Puerto Rico. It is also the name of the second highest 
mountain peak in the Forest. El Yunque is the only tropical rain forest in the United 
States National Forest System. 
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El Yunque národní les, dříve známý jako Karibský národní les, se nachází na ostrově Portoriko. To je také 
jméno druhého nejvyššího vrcholu v lese. El Yunque je tropický deštný prales ve Spojených státech. 
 

 



ANGEL FALLS 
VENEZUELA 

 

Angel Falls is the highest waterfall in the world, at 1,002 m, and is located in the 
Canaima National Park in Bolivar State, along Venezuela’s border with Brazil. It is 
more than 19 times higher than Niagara Falls. The uninterrupted descent of water 
falls 807 m. 
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Angel Falls je nejvyšší vodopád na světě (1002 m) a nachází se v národním parku Canaima ve státě Bolivar, 
podél hranice Venezuely s Brazílií. Je více než 19 krát vyšší než Niagarské vodopády a nepřetržitý proud vody 
padá do hloubky 807 m. 
 

 



AMAZON 
BOLIVIA, BRAZIL, COLOMBIA, ECUADOR, FRENCH GUIANA, GUYANA, PERU, SURINAME, 

VENEZUELA 

 

The Amazon Rainforest, also known as Amazonia, the Amazon jungle or the 
Amazon Basin, encompasses seven million square kilometers (1.7 billion acres), 
though the forest itself occupies some 5.5 million square kilometers (1.4 billion 
acres), located within nine nations. The Amazon represents over half of the planet's 
remaining rainforests and comprises the largest and most species-rich tract of 
tropical rainforest in the world. The Amazon River is the largest river in the world 
by volume, with a total flow greater than the top ten rivers worldwide combined. It 
accounts for approximately one-fifth of the total world river flow and has the 
biggest drainage basin on the planet. Not a single bridge crosses the Amazon. 
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Amazonský deštný prales, také známý jako Amazonie 
nebo Amazonské džungle, zahrnuje sedm miliónů 
kilometrů čtverečných, i když prales sám zabírá asi 5,5 
milionů čtverečních kilometrů a zasahuje do devíti zemí. 
Amazonie představuje více než polovinu deštných 
pralesů na Zemi a zahrnuje největší a druhově nejbohatší 
tropický deštný prales na světě. Amazonka je 
nejvodnatější řeka na světě podle objemu a její celkový 
průtok je větší než součet průtoků první desítky řek 
celého světa dohromady. To představuje přibližně jednu 
pětinu celkového objemu řek světa a má největší povodí 
na světě. Zajímavostí je, že na Amazonce není ani jeden 

jediný most.  



IGUAZU FALLS 
ARGENTINA, BRASIL 

 

Iguazu Falls, in Iguazu River, are one of the world's largest waterfalls. They extend 
over 2,700 m (nearly 2 miles)  in a semi-circular shape.  Of the 275 falls that 
collectively make up Iguassu Falls, "Devil's Throat" is the tallest at 80 m in height. 
Iguazu Falls are on the border between the Brazilian state of Paraná and the 
Argentine province of Misiones, and are surrounded by two National Parks 
(BR/ARG). Both are subtropical rainforests that are host to hundreds of rare and 
endangered species of flora and fauna. 
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Iguazu Falls (na řece Iguazu) jsou jedny z největších světových vodopádů. Zabírají přes 2.700 m 
v polokruhovém tvaru. Z 275 vodopádů, které společně tvoří Iguassu Falls, je největší Ďáblovo hrdlo s výškou 
80 m na výšku. Iguazu Falls leží na hranici mezi brazilským státem Paraná a argentinskou provincií Misiones, a 
jsou obklopeny dvěma národní parky (BR / ARG). Oba to jsou subtropické deštné pralesy, které jsou hostiteli 
pro stovky vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. 
 

 



TABLE MOUNTAIN  
SOUTH AFRICA 

 

Table Mountain is a South African icon and the only natural site on the planet to 
have a constellation of stars named after it - Mensa, meaning “the table.” The flat-
topped mountain has withstood six million years of erosion and hosts the richest, 
yet smallest floral kingdom on earth with over 1,470 floral species. Table Mountain 
boasts numerous rare and endangered species. It is the most recognized site in Cape 
Town, the gateway to Africa, owing to its unique flat-topped peaks which reach 
1,086 m above sea level. 
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Stolová hora je jihoafrickou ikonou a přírodní místo na Zemi s hvězdným pojmenováním znamenajícím stůl. 
Tato rovná vyvýšenina vydržel šest milionů roků eroze a hostí nejbohatší a nejmenší květinové království na 
zemi s více než 1470 druhy květeny. Stolová hora se může pochlubit výskytem mnoha vzácných a ohrožených 
druhů. Jedná se o nejuznávanější místo v Kapském Městě, bráně do Afriky, díky svému jedinečné placatému 
vrcholu, které dosahuje 1.086 m nad mořem. 
 

  



KILIMANJARO 
TANZANIA 

 

With its three volcanic cones, Kibo, Mawensi, and Shira, Mount Kilimanjaro is an 
inactive strato-volcano in north-eastern Tanzania. It is the tallest free-standing 
mountain in the world, rising 4,600 m from its base, and includes the highest peak 
in Africa at 5,895 meters. 
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Kilimandžáro má tři sopečné kužely, Kibo, Mawensi, a Shira. Je to neaktivní stratovulkán v severovýchodní 
Tanzanii. To je nejvyšší volně stojící hora na světě, která dosahuje 4.600 m od základny a je nejvyšším 
vrcholem Africe s výškou 5.895 m nad mořem. 
 

 



BU TINAH ISLAND 
UNITED ARAB EMIRATES 

 

Off the western shores of Abu Dhabi, in the United Arab Emirates,  lies a unique 
natural treasure, wild and undisturbed by human activity: Bu Tinah Island. Bu 
Tinah’s thriving ecosystem forms a unique living laboratory with key significance 
for climate change research. An undisturbed paradise, Bu Tinah has much to teach 
mankind about environmental protection and survival. This distinctive natural 
habitat has shallow waters, seagrass beds and tall mangroves, set amid extensive 
coral reefs. It hosts beautiful and endangered marine life. Seabirds, including 
flamingos and osprey, various species of dolphins and the critically endangered 
hawksbill turtle live in Bu Tinah. The island’s waters host the world’s second-
largest population of dugong, a large marine mammal that is threatened worldwide. 
Bu Tinah Island, rich in biodiversity, lies within the Marawah Marine Biosphere 
Reserve - the region's largest marine reserve. Its protection and survival must be 
ensured. 
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Na západním pobřeží Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech se nachází unikátní přírodní poklad 
nenarušený lidskou činností: ostrov Bu Tinah. Bu Tinah je fungující ekosystém tvořící unikátní živou laboratoř 
s klíčovým významem pro výzkum klimatických změn. Nerušený ráj, Bu Tinah může učit lidstvo ochranu 
životního prostředí. Toto výrazný přírodní stanoviště se nachází v mělkých vodách. Jsou tu hustých mořských 
řasy a vysoké mangrovníky uprostřed rozsáhlých korálových útesů. Ty hostí krásný, ale ohrožený mořský život. 
Mořští ptáci jako plameňáků či orlovci říční, různé druhy delfínů a kriticky ohrožená kareta žijí v Bu Tinah. V 
okolních vodách žije druhá největší populace moroně, velké mořské savce, který je ohrožen po celém světě. 
Ostrov Bu Tinah se vyznačuje biologickou rozmanitostí a leží v Marawahské mořské biosférické rezervaci, 
která je největší mořské rezervace a její  ochrana a zachování musí být zajištěno. 



DEAD SEA 
ISRAEL, JORDAN, PALESTINE 

 

The Dead Sea is a salt lake between Palestine and Israel to the west and Jordan to 
the east. At 420 metres below sea level, its shores are the lowest point on Earth that 
are on dry land. With 30 percent salinity, it is 8.6 times saltier than the ocean. 
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Mrtvé moře je slané jezero mezi Palestinou a Izraelem na západě a Jordánskem na východě. Nachází se 420 
metrů pod hladinou moře a jeho břehy jsou nejnižším bodem na Zemi, které jsou na souši. S 30-ti procentní 
slaností je 8,6 krát slanější než oceán. 
 

 
 



JEITA GROTTO 
LEBANON 

 

Jeita Grotto is a compound of crystallized caves in Lebanon located 20 km north of 
Beirut in the Valley of Nahr al-Kalb (Dog River). This grotto is made up of two 
limestone caves, upper galleries and a lower cave through which a 6230 m long 
river runs. Geologically, the caves provide a tunnel or escape route for the 
underground river. In this cave and galleries, the action of water in the limestone 
has created cathedral-like vaults full of various sizes, colors and shapes of 
stalactites and stalagmites, majestic curtains and fantastic rock formations. The total 
length of the cave is more than 9000 m and there is one among the biggest 
stalactites in the world hanging 8,20 m. The grotto accommodates a huge hall with 
a distance of 108 m from the ceiling till the water level. 
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Jeita Grotto je krápníková jeskyně v 
Libanonu nacházející se 20 km severně od 
Bejrútu v údolí Nahr al-Kalb (řeka Pes). 
Tato jeskyně je tvořena ze dvou 
vápencových jeskyní, horní galerie a nižší 
jeskyně, kterými 6 230 metrů dlouhá řeka 
protéká. Geologicky jeskyně poskytují 
tunel a únikovou cestu pro podzemní 
říčku. V této jeskyni a galerii byla 
působením krápníkových jevů vytvořena 
katedrála - jako sklepy různých velikostí, 
barev a tvarů (stalaktity a stalagmity), 
majestátní záclony a fantastické skalní 

útvary. Celková délka jeskyně je více než 9 000 metrů a nachází se v ní jeden z největších krápníků ve světě 
s délkou 8,20 metru. Jeskyně obsahuje obrovskou halu s rozměry 108 m od stropu až po vodní hladinu. 



MUD VOLCANOES 
AZERBAIJAN 

 

The term mud volcano or mud dome is used to refer to formations created by geo-
excreted liquids and gases, although there are several different processes which 
may cause such activity. It is estimated that 300 of the planet's estimated 700 mud 
volcanoes are found in Gobustan, Azerbaijan and the Caspian Sea. In Azerbaijan, 
eruptions are driven from a deep mud reservoir which is connected to the surface 
even during dormant periods, when seeping water still shows a deep origin. Seeps 
have temperatures up to 2–3 °C above the ambient temperature. In 2001, one mud 
volcano 15 kilometers from Baku made world headlines when it suddenly started 
spewing flames 15 m high. 
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Termín bahenní sopky nebo 
bahenní oblast je používán s 
odkazem na útvary vzniklé 
geologickým vyvěráním 
kapalin a plynů, i když existuje 
několik různých procesů, které 
mohou takové činnosti 
způsobit. Odhaduje se, že 300 
ze 700 bahenních sopek se 
nacházejí v Gobustan, 

Ázerbájdžánu a Kaspickém moři. V Ázerbájdžánu erupce vychází z hluboké 
bahenní nádrže, která je spojena s povrchem v průběhu periodicky se 
opakujícícího vyvěrání vody. Voda má teplotu o 2-3 ° C vyšší než okolní teplota. 
V roce 2001 jedna bahenní sopka 15 kilometrů od Baku najednou začala chrlit 
plameny vysoké 15 m. 



VESUVIUS 
ITALY 

 

Mount Vesuvius is a volcano east of Naples, Italy. It is the only volcano on the 
European mainland to have erupted within the last hundred years, although it is not 
currently erupting. Vesuvius is best known for its eruption in AD 79 that led to the 
destruction of the Roman cities of Pompeii and Herculaneum. It has erupted many 
times since and is today regarded as one of the most dangerous volcanoes in the 
world. 
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Vesuv je sopka východně od Neapole v Itálie. Je to jediná sopka na evropské pevnině, která vybuchla za 
posledních sto roků, ačkoli v současné době nehrozí výbuchem. Vesuv je nejvíce známý svojí erupcí v roce 79 
n.l., který vedl ke zničení římských měst Pompejí a Herculaneumu. Vesuv ve své historii vybuchl mnohokrát, a  
proto je dnes považován za jednu z nejnebezpečnějších sopek na světě. 
 

 



MATTERHORN/CERVINO 
ITALY, SWITZERLAND 

 

The Matterhorn/Cervino is perhaps the most familiar mountain in the European 
Alps. On the border between Switzerland and Italy, it towers over the Swiss village 
of Zermatt and the Italian village Breuil-Cervinia in the Val Tournanche. The 
mountain has four faces, facing the four compass points, respectively, with the 
north and south faces meeting to form a short east-west summit ridge. The faces are 
steep, and only small patches of snow and ice cling to them; regular avalanches 
send the snow down to accumulate on the glaciers at the base of each face. 
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Matterhorn / Cervino je snad nejznámější hora v evropských Alpách. Na hranici mezi Švýcarskem a Itálií se 
tyčí nad švýcarskou vesnicí Zermatt a italskou vesnicí Breuil-Cervinia ve Val Tournanche. Hora má čtyři stěny, 
čtyři vrcholy po obvodu, respektive severní a jižní strana se setkávají  na krátkém východozápadním společném  
hřebenu. Stěny jsou strmé a jsou na nich jen malá pole sněhu a ledu. Pravidelné laviny padají a hromadí sníh na 
spodních částech každé stěny. 

 



MASURIAN LAKE DISTRICT 
POLAND 

 

The Masurian Lake District or Masurian Lakeland  is a lake district in northeastern 
Poland containing more than 2,000 lakes. It extends roughly 290 km eastwards 
from the lower Vistula River to the Poland-Lithuania border and occupies an area 
of roughly 52,000 square kilometers. The lake district was shaped by the 
Pleistocene ice age. Many of its hills are parts of moraines and many of its lakes are 
moraine-dammed lakes. 
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Mazurská jezera se 
nacházejí v severo-
východním Polsku a 
obsahují více než 2.000 
jezer. Toto území 
zasahuje zhruba 290 km 
východně od dolní řeky 
Visly k Polsko-Litevské 

hranici a zaujímá plochu zhruba 52.000 km2. Mazurská 
jezera byla formována v době ledové. Mnoho jejich  
kopců je součástí morén a mnoho z jeho jezer jsou 

morény, přehrazená jezera.  



BLACK FOREST  
GERMANY 

 

Black Forest (Schwarzwald) is a wooded mountain range in southwestern. It is 
bordered by the Rhine valley to the west and south. The highest peak is the 
mountain Feldberg with an elevation of 1,493 meters. The region is almost 
rectangular with a length of 200 km and breadth of 60 km. 
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Černý les (Schwarzwald) je zalesněné pohoří v jihozápadním Německu. Je to je ohraničené údolí Rýna na 
západ a jih. Nejvyšším vrcholem je hora Feldberg s výškou 1 493 m. Oblast má téměř obdélníkový tvar s 
délkou 200 km a šířkou 60 km. 
 

 



CLIFFS OF MOHER 
IRELAND 

 

Located in county Clare, the Cliffs of Moher are amongst the most impressive 
places to see in Ireland. The cliffs consist mainly of beds of Namurian shale and 
sandstone, with the oldest rocks being found at the bottom of the cliffs. One can see 
300 million year old river channels cutting through the base of the cliffs. There are 
many animals living on the cliffs, most of them birds. 
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Moherské útesy se nachází v hrabství Clare a patří mezi nejpůsobivější místa, která lze vidět v Irsku. Útesy se 
skládají především vrstev břidlice a pískovce, kdy se nejstarší horniny nachází v dolní části skály. Můžeme zde  
vidět 300 milionů roků stará říčních koryt zařezaná do stěn. Žije zde mnoho zvířata, která obývají útesy, což 
jsou ve většině případů ptáci. 
 

 



SUNDARBANS  
BANGLADESH, INDIA 

 

The Sundarbans delta, at the mouth of the Ganges river, is the largest mangrove 
forest in the world, spreading across parts of Bangladesh and West Bengal, India. 
The Sundarbans features a complex network of tidal waterways, mudflats and small 
islands of salt-tolerant mangrove forests. The area is known for its wide range of 
fauna, with the Royal Bengal tiger being the most famous, but also including many 
birds, spotted deer, crocodiles and snakes. 
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Sundarbanská delta při ústí řeky Gangy je největší mangrovníkovým lesem na světě, která se rozkládá přes částí 
Bangladéše, Západního Bengálska a Indie. Sundarbans nabízí komplexní sítí přílivových vodních cest, nánosů 
v ústí řeky a malých ostrovů soli tolerujících mangrovníkové lesů. Tato oblast je známá pro svou širokou škálu 
živočichů s nejslavnějším bengálským tygrem, ale zahrnuje také mnoho ptáků a lze tu spatřit jeleny, krokodýly 
a hady. 
 

 



MALDIVES  
MALEDIVES 

 

The Maldive Islands make up an island nation consisting of 26 atolls in the Indian 
Ocean. They are located south of India’s Lakshadweep islands, about 700 
kilometers south-west of Sri Lanka. The Maldives encompass 1,192 small islands, 
roughly two hundred of which are inhabited. 
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Maledivy tvoří ostrovní stát skládající se z 26 atolů v Indickém oceánu. Jsou umístěny na jih od indických 
Lakshadweepských ostrovů, asi 700 km jihozápadně od Srí Lanky. Maledivy zahrnují 1.192 malých ostrovů, 
z nichž je zhruba dvě stě obydlených. 
 

 



JEJU ISLAND 
SOUTH KOREA 

 

Jejudo is a volcanic island, 130 km from the southern coast of Korea. The largest 
island and smallest province in Korea, the island has a surface area of 1,846 sqkm. 
A central feature of Jeju is Hallasan, the tallest mountain in South Korea and a 
dormant volcano, which rises 1,950 m above sea level. 360 satellite volcanoes are 
around the main volcano. 
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Jejudo je sopečný ostrov ležící 130 km od jižního pobřeží Koreje. Je to největší ostrov a nejmenší provincie 
v Koreji. Ostrov má plochu 1.846 kilometrů čtverečných. Ústředním prvkem je Hallasan Jeju, nejvyšší hora v 
Jižní Koreji a spící vulkán, který se tyčí 1 950 metrů nad mořem. Kolem hlavního sopky se rozeseto 360 
satelitních sopek. 
 

 



YUSHAN 
CHINESE TAIPEI 

 

Yushan, part of Yushan National Park, is a central mountain range in Chinese 
Taipei and it also the name of the highest point of the range. It is also called Jade 
Mountain and its height is 3,952 m above sea level. The park is also known for its 
diverse wildlife and ecology. The environment around Yushan itself spans from 
sub-tropical forests at its base to alpine conditions at its peak. 
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Yushan, část Yushanského národního parku, je centrální pohoří v čínské Taipei, a to také název nejvyšší bodu 
oblasti. To je také nazýváno Jade Mountain a její výška je 3952 m nad mořem. Park je také známý pro jeho 
rozmanitou přírodu a ekologii. Prostředí Yushan sahá od subtropické lesů k až k horám. 

 



HALONG BAY 
VIET NAM 

 

Halong Bay is located in Quáng Ninh province, Vietnam. The bay features 
thousands of limestone karsts and isles in various sizes and shapes. The bay has a 
120 kilometre long coastline and is approximately 1,553 square kilometres in size 
with 1969 islets. Several of the islands are hollow, with enormous caves, other 
support floating villages of fishermen, who ply the shallow waters for 200 species 
of fish and 450 different kinds of mollusks. Another specific feature of Halong Bay 
is the abundance of lakes inside the limestone islands, for example, Dau Be island 
has six enclosed lakes. All these island lakes occupy drowned dolines within 
fengcong karst. 
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Halong Bay leží v provincii Quang Ninh 
ve Vietnamu. V zátoce se nachází tisíce 
vápencových ostrůvků různých velikostí 
a tvarů. Zátoku tvoří 120 km dlouhé 
pobřeží s rozlohou přibližně 1553 
kilometrů čtverečných s 1969 ostrůvky. 
Několik ostrovů je dutých s obrovskou 
jeskyní, jiné jsou podpůrnými 
plovoucími vesnicemi rybářů. 
V mělkých vodách se nachází na 200 
druhů ryb a 450 různých druhů 
měkkýšů. Dalším specifikem Halong 
Bay je množství jezer uvnitř 
vápencových ostrovů, například, Dau Be 
ostrov má šest uzavřených jezer.  



PUERTO PRINCESA UNDERGROUND 
RIVER 

PHILIPPINES 

 

The Puerto Princesa Subterranean River National Park is located about 50 km north 
of the city of Puerto Princesa, Palawan, Philippines. It features a limestone karst 
mountain landscape with an 8.2 km. navigable underground river. A distinguishing 
feature of the river is that it winds through a cave before flowing directly into the 
South China Sea. It includes major formations of stalactites and stalagmites, and 
several large chambers. The lower portion of the river is subject to tidal influences. 
The underground river is reputed to be the world's longest. At the mouth of the 
cave, a clear lagoon is framed by ancient trees growing right to the water's edge. 
Monkeys, large monitor lizards, and squirrels find their niche on the beach near the 
cave. 
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Puerto Princesa je národním park, který se nachází asi 50 
km severně od města Puerto Princesa, Palawan na 
Filipínách. Obsahuje krasové útvary s 8.2 km dlouhou 
splavnou podzemní řekou. Charakteristickým rysem je, že 
se řeka teče jeskyní přímo do Jihočínského moře. 
V jeskyních jsou velké skupiny stalaktitů a stalagmitů a 
několik velkých komor. Na dolní část řeky působí přílivové 
vlivy. Podzemní řeka je považována za nejdelší na světě. V 
ústí jeskyně je jasná laguna orámované starými stromy 
rostoucími k okraji vody. Své místo na poláži v blízkosti 
jeskyně nachází opice, velké ještěrky a veverky. 



KOMODO 
INDONESIA 

 

Indonesia’s Komodo National Park includes the three larger islands Komodo, Rinca 
and Padar, as well as numerous smaller ones, for a total area of 1,817 square 
kilometers (603 square kilometers of it land). The national park was founded in 
1980 to protect the Komodo dragon. Later, it was also dedicated to protecting other 
species, including marine animals. The islands of the national park are of volcanic 
origin. 
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Indonésijský Komodský národní park zahrnuje tři větší ostrovy Komodo, Rinca a Padar, stejně jako četné 
menší ostrovy o celkové ploše 1817 km2 (603 čtverečních kilometrů se pozemků). Národní park byl založen v 
roce 1980 k ochraně varana komodského. Později se zde začali věnovat také ochraně jiných druhů, včetně 
mořských živočichů. Ostrovy národního parku jsou sopečného původu. 
 

 



ULURU 
AUSTRALIA 

 

Uluru (Ayers Rock) is one of Australia's most recognisable natural icons. The 
world-renowned sandstone formation stands 348 m high above sea level with most 
of its bulk below the ground, and measures 9.4 km in circumference. Uluru appears 
to change color as the different light strikes it at different times of the day and year. 
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Uluru (Ayers Rock) je jednou z nejznámějších australských přírodních ikon. Svět proslulých pískovců se 
nachází 348 m nad mořem, kdy většina jeho velikosti je ukryta pod zemí a má obvod 9.4 km. Uluru dokáže 
měnit barvu s příchodem různých denních dob a ročních dobdobí. 
 

 



 

GREAT BARRIER REEF 
AUSTRALIA, PAPUA NEW GUINEA 

 

The Great Barrier Reef is the planet’s largest coral reef system, with some 3,000 
individual reefs and 900 islands stretching for 2,600 km over an area of 
approximately 344,400 square km. It is the biggest single structure made by living 
creatures and can be seen from outer space.  
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Velký bariérový útes je největším korálový útesem. Obsahuje asi 3000 samostatných útesů a 900 ostrovů 
táhnoucích se 2.600 km o celkové ploše přibližně 344.400 km2. Je to největší samostatný útvar vytvořený 
živými tvory, který je vidět z vesmíru. 
 

 



MILFORD SOUND 
NEW ZEALAND 

 

Milford Sound, located in the southwest of New Zealand’s South Island, is located 
within the Fiordland National Park. It runs 15 km inland from the Tasman Sea and 
is surrounded by sheer rock faces that rise 1200 m or more on either side. Among 
its most striking features are Mitre Peak, rising 1,692 m above the sound, the 
Elephant at 1,517 m and resembling an elephant’s's head, and Lion Mountain, 
1,302 m, in the shape of a crouching lion. Lush rain forests cling precariously to 
these cliffs, while seals, penguins and dolphins populate the water. 
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Milford Sound se nachází na jihozápadě jižního ostrova Nového Zélandu a je součástí národním parku 
Fiordland. Ten prochází 15 km vnitrozemím od Tasmanského moře a je obklopen skalními stěnami, které se 
zvedvíhají do výše 1 200 m nebo více po obou stranách. Mezi jeho nejvýraznější rysy patří Mitre Peak 
stoupající nad 1 692 m a Sloní hora vysoká 1517 m připomínající hlavu slona a Lví hora vysoká 1 302 m ve 
tvaru krčícího se lva. 

  


