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1. Úvod 
 

Ve své ročníkové práci bych se zaměřila na hlavní město Velké Británie - Londýn. 

Vždy se mi tohle město líbilo a mým snem jej bylo navštívit. Sen se mi splnil díky 

naší škole, a tak jsem se rozhodla, že vám toto město blíže představím. Uvedu zde 

základní informace o Londýně, dále se zaměřím na historii, charakteristiku města, 

zajímavá místa a také zmíním můj výlet do Anglie, především den, který jsem strávila 

v Londýně. 

   

 

http://1url.cz/St2Oq 

 
 

http://1url.cz/St2Oq
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2. Londýn  

 

Londýn je hlavním městem Velké Británie. Leží na jihovýchodě země při ústí řeky 

Temže. Žije zde asi 8 milionů obyvatel, platí se librou a úřední jazyk je angličtina. Je 

jedním z nejdůležitějších měst na světě, největším městem západní Evropy a patří 

k nejnavštěvovanějším městům vůbec. Také je to místo, které nikdy nespí. Jako 

hlavní město je sídlem královny, vlády a parlamentu. Celý Londýn je rozdělen do 

32 městských obvodů a londýnské City. 

Londýn na mapě:    Libry:  

 

  

  

  

  

 

  

  

     

                                 

http://1url.cz/gtGzg                           

http://1url.cz/EtRA 

Znak Londýna:  

Znak Velké Británie:                    

  

    

            

            

                                                       
                http://1url.cz/QtRA1        1url.cz/9tjXj 

Vlajka Velké Británie:  

 http:   

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Londýnské_městské_obvody
https://cs.wikipedia.org/wiki/City_(Londýn)
http://1url.cz/gtGzg
http://1url.cz/9tjXj
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                                                                                         http://1url.cz/StR8y                     

2.1 Typické znaky 

 

Červená telefonní budka 

Dvoupatrový červený autobus = double decker 

Černé taxíky = black cabs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      http://1url.cz/rtGzY               http://1url.cz/CtGzn

   

 

 

 

    

 

 

 

    http://1url.cz/6tGzA  http://1url.cz/6tGzA 

http://1url.cz/StR8y
http://1url.cz/rtGzY
http://1url.cz/CtGzn
http://1url.cz/CtGzn
http://1url.cz/6tGzA
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3. Historie        
 

Londýn vznikl před dvěma tisíciletími jako římská obchodní osada Londinium. Kolem 

3. století zde žilo nad 50 000 obyvatel. Poté, co Římané kvůli nepokojům na 

kontinentě na počátku 5. století odpluli, připluli sem po Temži Anglosasové, později 

následovaní Vikingy, kteří se snažili město dobýt, dokud s nimi král Alfréd Veliký 

neuzavřel mír. Londinium tak nadále vzkvétalo a už tehdy se stalo mezinárodním 

střediskem obchodu a politickým centrem.       

    

Vítězství Normanů v bitvě u Hasstings roku 1066 o následnictví po posledním 

anglickém králi bylo  posledním případem, kdy bylo město dobyto. Viléma Dobyvatele 

korunovali na krále ve Westminsterském opatství, které předtím nechal obnovit 

Eduard III. a byla zahájena stavba Toweru, jenž měl sloužit k opevnění Londýna. 

Vilém II. dal později vybudovat Westminster Hall a přilehlý palác. Westminster se stal 

sídlem dvora, zatímco City se rozrůstala jako centrum obchodu, spravována vlastní 

institucí. V pozdějším průběhu se obě sousední části města spojily a staly se 

základem moderního centra Londýna, který ve 12. století převzal od Winchesteru roli 

hlavního města.   

        http://1url.cz/utRxp  
 http://1url.cz/utRxp 

V raném středověku se počet obyvatel zvýšil na 100 000. V polovině 14. století 

Londýn zasáhla morová epidemie (Black Death), která způsobila smrt třetiny 

obyvatel. Další, menší morová rána, zasáhla město v letech 1665 až 1666 (Velký 

mor), při níž zemřela zhruba jedna pětina londýnské populace.  

http://1url.cz/utRxp
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V roce 1666 se přes centrální část Londýna přehnal také Velký požár, který zničil 

velkou část City uvnitř starých římských hradeb, ale nezpůsobil téměř žádné ztráty na 

životech.  

Řádil tři dny a obnova škod trvala více než 10 let, díky němu se však mor do města 

už nevrátil. (Požár vznikl v sobotu 2. září ráno v ulici Pudding Lane v domě Thomase 

Farrynora, ten pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci a krátce po půlnoci jiskry 

z doutnajících uhlíků zapálily palivové dříví u pece. Jiskry z pekařova domu poté 

přeskočily na sousedící domy a oheň se díky dlouhotrvající teplému suchému počasí 

a východnímu větru začal šířit Londýnem.)                         

http://1url.cz/LtRxG 

Po expanzi v 18. století se Londýn stal největším městem světa, které bylo doplněno 

i o první železnicí a později i vůbec prvním metrem na světě.  

        cz/jtRxB 

        http://1url.cz/jtRxBcz/jtRxB 

 

V létě roku 1858 nastalo období Velkého zápachu, během něhož zápach ze splašků 

ochromil život v centru města. Po tomto incidentu byla podle návrhu Josepha 

http://1url.cz/LtRxG
http://1url.cz/jtRxB
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Bazalgette vybudována kanalizační síť, odvádějící splašky a rozvádějící pitnou vodu. 

                                      

4. Charakteristika                            

  
Centrum společenského dění Londýna je Westminster, kde sídlí většina obchodů, 

zábavních center, ale také vedení největších britských průmyslových podniků a vláda 

Spojeného království.          

4.1 Důležité části Londýna                      
 

The City - hlavní finanční centrum Velké Británie, spolu s velmi známou památkou, 

kterou je Tower of London.                

West End - je považován za nejpopulárnější nákupní a zábavní obvod Londýna. Zde 

se nachází Trafalgar Square, které se řadí k nejnavštěvovanějším místům Londýna. 

Také tu najdeme jednu z nejznámějších ulic Oxford Street, která se proslavila butiky 

s módním značkovým oblečením.                   

East End - je nejblíže původnímu londýnskému přístavu a je oblastí, kde se zpočátku 

nejčastěji usídlovali přistěhovalci přijíždějící do přístavu.    

Docklands - nejznámější je oblast Canary Wharf, kde je nejvyšší budova Canada 

Square, což je od roku 1991 nejvyšší britský mrakodrap.           

Nothing Hill, Kensington a Chelsea – jsou to oblasti s nejluxusnějším bydlením ve 

Velké Británii, na předměstí Hillingdon je letiště Heathrow a na Stamford Bridge leží 

stadion známého fotbalového klubu Chelsea FC.                           

Wimbledon – nachází se v jižním Londýně, je známý pořádáním tenisových turnajů.  

  

  

  

   

https://www.protravel.cz/destinace/oxford/
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http://1url.cz/wtRxzcz/wtRxz 

4.2 Zajímavá místa        

 

London Eye = Londýnské oko a největší vyhlídkové kolo v Evropě, má 135 metrů 

 

 

 

 

 

http://1url.cz/QtRxVtRxV 

Tower Bridge = zvedací most v Londýně nad řekou Temže   

             

 

 

 

 

     http://1url.cz/atRxk      

Kensington Palace = Kensingtonský palác,  královská rezidence v Kensingtonských 

zahradách 

 

 

 

       http://1url.cz/PtRxs          http://1url.cz/PtRxs 

Globe Theatre = divadlo Globe, bylo postaveno v roce 1599 a je spojeno 

s osobou Williama Shakespeara  

 

 

 

 

http://1url.cz/wtRxz
http://1url.cz/QtRxV
http://1url.cz/atRxk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kensingtonské_zahrady
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kensingtonské_zahrady
http://1url.cz/PtRxs
https://cs.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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               http://1url.cz/MtRxj  /1url.cz/ 

Regents Park = jeden z  královských parků v Londýně. Tvoří severní část 

centrálního Londýna, zasahuje do městských částí Westminster a Camden 

 

 

 

 

 

    http://1url.cz/9tRxd        http://1url.cz/9tRxd 

The Shard = londýnský mrakodrap, má 310 metrů a je to čtvrtá nejvyšší budova 

v Evropě 

 

 

 

 

 

 

http://1url.cz/utRxC 

Tate Modern = národní muzeum moderního umění 

 

  

 

 

 

http://1url.cz/3tRxU 

 

 

http://1url.cz/MtRxj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Londýn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Westminster_(londýnský_obvod)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Camden_(londýnský_obvod)
http://1url.cz/9tRxd
http://1url.cz/utRxC
http://1url.cz/3tRxU
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5.  Můj výlet do Anglie         

 
Na začátku měsíce října se v naší škole konal vyřazovací test z anglického jazyka, 

kde jsme mohli předvést své dovednosti a ti nejlepší potom navštívit Anglii. Zvládla 

jsem se dostat mezi 20 žáků, kteří mohli jet do Londýna, a tím se mi povedlo 

odcestovat do země, kterou jsem chtěla vždy navštívit. Dne 19. října 2015 byl dlouho 

očekávaný odjezd. Již před odjezdem jsme byli rozřazeni do anglických rodin, které 

se nás poté ujaly. Tři dny jsme chodili na výuku do školy a v odpoledních hodinách 

se vždy jeli někam podívat.         

            

    

5.1 Navštívená místa v Anglii             
    

 V Anglii jsme navštívili mnoho míst, ale protože vám chci hlavně sdělit informace o 

Londýně, vybrala jsem jen tři místa, které mě nejvíce zaujaly.    

             

Z prvního dne v Anglii jsem vybrala Hastings Castle, což je zřícenina hradu a nachází 

se v Hastings.           

            

            

            

             

      http://1url.cz/DtRxK          

   

Třetí den jsme navštívili Sea Life Center, to je podmořský svět a nachází se 

v Brightonu.            

              

 

 

 

     http://1url.cz/VtRxu      

            vlastní fotografie 

http://1url.cz/DtRxK
http://1url.cz/VtRxu
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Jako poslední, jsme čtvrtý a předposlední den, navštívili místo, které se nazývá 

Seven Sisters, což jsou Bílé útesy. Nacházejí se mezi městy Seaford a Eastbourne.

               

 

 

 

 

 

 

 

  Vlastní fotografie 

 

  

 

   http://1url.cz/EtRxD 

 

 

 

 

 

 

 

      vlastní fotografie 

 

 

 

 

 

http://1url.cz/EtRxD
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5.2 Návštěva Londýna         

  

Poslední den před odjezdem domů jsme strávili v Londýně. Navštívili jsme mnoho 

míst, z kterých jsem vybrala jen některé a o nich zde napíšu pár informací.  

            

Ráno jsme snídali v naší rodině. Ta nás potom odvezla i s našimi věcmi k naší škole, 

kde jsme se rozloučili a vyrazili na celodenní výlet do Londýna.  Jako první jsme se 

šli podívat na Westminster Abbey a chrám sv. Petra.     

        

        

        

        

        

        

        

   

   http://1url.cz/vtRAr      

      

      

      

Dále pak na Palace of Westminster, také označováno jako Houses of Parliamet = 

sídlo parlamentu Spojeného království. Jeho součástí je také hodinová věž Big Ben, 

ale ve skutečnosti je to pouze přezdívka hlavního a největšího zvonu ve věži, který 

odbíjí každou celou hodinu (oficiální jméno zvonu je Great Bell).    

            

  

             

 

 

 

                                                                                                      

     

   http://1url.cz/WtRAz     http://1url.cz/stRxJ 

http://1url.cz/vtRAr
http://1url.cz/WtRAz
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Také jsme viděli Buckingham Palace = sídlo britského panovníka a největší 

královská pracovna na světě. Ten má funkci londýnské rezidence královny Alžběty II. 

Je také místem, kde se Britové shromažďují v dobách národního veselí nebo krizí.   

 

 

 

 

 

            http://1url.cz/VtRxo/VtRxo 

Východně od Buckingham Palace se rozléhá St. James´s Park. Tam po celém parku 

pobíhají veverky, které můžete nakrmit a dokonce si můžete některé pohladit.   

       

 

 

 

 

http://1url.cz/3tRxF 

 

Byli jsme na náměstí v centru Londýna = Trafalgar Square.  To připomíná bitvu u 

Trafalgaru roku 1805. Původně se mělo jmenovat Náměstí krále Viléma IV.  

            

            

            

            

            

            

            

             

           http://1url.cz/CtRxN   
 http://1url.cz/CtRxN 

http://1url.cz/VtRxo
http://1url.cz/3tRxF
http://1url.cz/CtRxN
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Prošli jsme se na Piccadilly Circus =  známý dopravní uzel a náměstí v Londýnském 

obvodu Westminster, které si všichni pamatují díky kašně a sošce Amora.    

 

  

 

 

 

 

 

http://1url.cz/9tRx4z 

 

Jako jediné muzeum jsme navštívili British Museum = jedno z největších a 

nejvýznamnějších muzeí historie a kultury. Vstup je zdarma a muzeum nabízí 

například ukázky mumií nebo krásné sošky Mayů. 

 

 

 

 

 

 

http://1url.cz/StRxHz/StRxH 

 

    http://1url.cz/XtRxh        

 

 

 

 

 

http://1url.cz/9tRx4
http://1url.cz/StRxH
http://1url.cz/XtRxh
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5.3 Jídlo             

 

Poslední kapitolu věnuji jídlu, které jsme dostávali v naší hostitelské rodině a ve 

škole, a které je také nejobvyklejší v Londýně.       

      

Každá snídaně v naší rodině byla každý den stejná. Opečený toast s máslem, 

marmeládou nebo nutellou a k tomu jsme dostali pomerančový nebo jablečný džus a 

čaj. Typická snídaně londýňanů jsou míchané vajíčka, osmažená slanina, fazole, 

dušená rajčata a žampiony s tousty, k pití čaj. Tuto snídani si však dopřávají většinou 

jen o víkendu.        

       

        

  

 

 

       http://1url.cz/XtRxR 

http://1url.cz/NtGt9  

 

Na oběd jsme chodili vždy po výuce ve škole, kde jsme strávili 4 hodiny. Mohli jsme 

si tam vybrat z několika druhů jídel jako například těstoviny na několik způsobů nebo 

Fish and Chips = obalená ryba s hranolkami, které je také hlavní jídlo londýňanů, ale 

jako druhé oblíbené mají Jacket potatoes = pečená brambora s náplní jako jsou 

fazole v rajčatové omáčce a tuňák s majonézou.  

 

 

 

  

 

                       http://1url.cz/DtRxw                http://1url.cz/EtRx3  

http://1url.cz/XtRxR
http://1url.cz/NtGt9
http://1url.cz/DtRxw
http://1url.cz/EtRx3
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Večeře byly pokaždé úplně jiné. Jediné, co měly společného, bylo to, že byly vždy 

teplé. Nikdy jsme neměli studenou večeři. Ale třeba jsme měli Spaghetti Bolognese 

nebo Spaghetti Carbonara. Na pití jsme dostali zase pomerančový nebo jablečný 

džus. Londýnskou večeří bývají většinou švédské stoly = čínské nudle, rýže, tortilly, 

pizzy, hamburgery.           

            

            

            

            

            

            

              http://1url.cz/9tRxa

         

http://1url.cz/ptRxq 

Po večeři jsme dostali nějaký dezert, třeba Brownies, ale v Londýně si na dezerty 

moc nepotrpí.  

 

 

 

 

 

 

   http://1url.cz/wtRxE 

 

 

 

 
 

http://1url.cz/9tRxa
http://1url.cz/9tRxa
http://1url.cz/ptRxq
http://1url.cz/wtRxE
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6. Závěr  
 

Ve své ročníkové práci jsem popsala základní informace o Londýně, něco o jeho 

historii, charakteristice, zajímavých místech a zmínila můj výlet do Anglie, především 

den strávený v Londýně. Při vypracovávání mojí práce jsem se také dozvěděla plno 

zajímavých informací, které jsem nevěděla. A chtěla bych také poděkovat mojí 

konzultantce Mgr. Ludmile Paděrové za její pomoc.  

 

 

Resumé 

In my final work, I described some basic information about London, something about 

its history, characteristics, interesting places. Furthermore, I mentioned my trip to 

England, mainly a day out in London.  While I was drafting my work, I learnt a lot of 

interesting information, which I have not known before. I want to thank my consultant 

for her assistance.  
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