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Summary:  

In submitted work is elaborate overview of tourist attractions and monuments of the 

City of London. In the first part we are introduced with Great Britain from point od view of 

natural conditions which is including information about geology, geomorfology, hydrology 

and chmate of this country. Next part is deadling with the history and present of Great 

Britain. The fourth part is deadling with the hictorical sight and attractions of London. This 

part including information about theaters, museums, galleriess, churches, cathedrals and 

royal and political settements, wchic is possible to visit. The work is accompanied by 

colorful Picture. 
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Anotace:  

V předloţené práci je zpracován přehled turistických zajímavostí a památek města 

Londýna. V první části jsme seznámeni s Velkou Británií z pohledu přírodních poměrů, 

které zahrnují informace o geologii, geomorfologii, hydrologii a klimatu této země. Další 

část se zabývá historií a současností Velké Británie. Čtvrtá část pojednává o historických 

památkách a zajímavostech Londýna. Tato část zahrnuje informace o divadlech, muzeích, 

galeriích, kostelech, katedrálách a politických a královských sídlech, které je moţné 

navštívit. Práce je doprovázena barevnými obrázky. 

Klíčová slova:  Velká Británie, Londýn, zajímavosti, památky 
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1 Úvod, cíl práce 

Dovolte mi, pár slov úvodem. Ráda bych Vás prostřednictvím své bakalářské práce 

seznámila s hlavním městem Velké Británie a jeho památkami. Londýn a jeho blízké okolí 

jsem měla tu čest navštívit na střední škole díky poznávacímu zájezdu, který škola 

kaţdoročně pořádala v rámci výuky. Zájezd byl uspořádán na jedenáct dní, během kterých 

jsme navštívili řadu historických památek, muzeí, galerií a jiných atraktivních míst 

v Londýně. Proto jsem se rozhodla své záţitky a zkušenosti z pohledu turisty zuţitkovat ve 

své bakalářské práci. 

Londýn je místem, kde se prolíná historie se současností, nalezneme zde úctyhodné 

historické památky, ale i moderní stavby odpovídajícím současným trendům architektury. 

Londýn jednoduše patří mezi nejdůleţitější, nejatraktivnější a nejzajímavější města 

v Evropě a na světě. 

Úkolem mé práce je podat přehled informací o zajímavostech a kulturních 

památkách Londýna. V první kapitole se seznámíme s Velkou Británií a Londýnem 

z hlediska přírodních poměrů. Tato kapitola je rozdělena do podkapitol, jako jsou geologie, 

geomorfologie, klimatické poměry a hydrologie. 

 Další kapitola se zabývá historií a současností Velké Británie. Historie této země je 

velice bohatá, proto bylo nutné pro tuto práci vybrat jen ty nejdůleţitější a nejzajímavější 

informace týkající se historického vývoje. 

 Jak z názvu mé Bakalářské práce vyplývá, tak je stěţejní část věnovaná 

zajímavostem a památkám Londýna. Čtvrtá kapitola je rozdělena do podkapitol, jako jsou 

divadla, muzea, galerie, kostely a politická a královská sídla. V kaţdé podkapitole se pak 

dál věnuji vybraným památkám zvlášť. Téměř všechny budovy, které jsem si pro svou 

práci vybrala, jsou zajímavými architektonickými stavbami. Mimo jiné tyto památky 

dokládají historickou hodnotu města. Při tvorbě této kapitoly a podkapitol mi pomohla řada 

průvodců, které jsou velice přehledně napsány. A díky kterým, jsem se dozvěděla spoustu 

dalších zajímavých informací, které jsem mohla také vyuţít při psaní své práce. 



Petra Tioková, Londýn – kosmopolitní město turismu a památek 

 

 

2010  2 

 

 

2 Geologická stavba oblasti  

Spojené Království Velká Británie a Severní Irsko se skládá ze dvou největších 

ostrovů Evropy a to Velké Británie a Irska. Nacházejí se v severozápadní Evropě. Od 

kontinentů jsou odděleny Lamanšským průlivem, který je ve svém nejuţším místě široký 

jen 31 km a Severním mořem (viz. obr. 1). Oba ostrovy mají výrazně protáhlý tvar coţ, se 

projevuje v rozdílném podnebí a rostlinstvu. Rozloha Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska činní 244 110 km
2
, přičemţ rozloha Velké Británie je přibliţně 216 300 

km
2
 a Severního Irska cca. 13 843 km

2 
(internet 1.). K Britským ostrovům se řadí mnoho 

dalších ostrovů a souostroví jako Vnější Hebridy, Vnitřní Hebridy, Shetlandy, Orkneje a 

Normanské ostrovy. Celkem se Britské impérium rozkládá na 4000 ostrovech a s 

celkovou délkou pobřeţí 20 000 km. Britské ostrovy příslušejí z geologického hlediska 

vývojově k evropské pevnině (Král 1999). 

 

Obr 1. Mapa Evropy a Velké Británie – (internet 8) 
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2.1. Geologie Velké Britanie 

Britské ostrovy jsou odděleny od Evropy mělkým šelfovým mořem. Na jejich 

vývoji se podílely horniny a struktury od prahor aţ po čtvrtohory. Mezi nejstarší horniny, 

které nalezneme při pobřeţí Skotska a na Vnějších Hebridách, patří silně přeměněné 

horniny a to především ruly, které vznikly působením vysokých teplot a tlaků. Poněkud 

mladší horniny, ale stále patřící do předprvohorního stáří jsou krystalické břidlice, které 

prostupují ţulovými masivy a tvoří nejvyšší pohoří středního a severního Skotska (Král 

1999). Pohoří v jiţním Skotsku a ve Walesu vznikla vyzdviţením zemské kůry přibliţně 

před 400 miliony lety. Tato pohoří měla zprvu velký rozsah, ale v důsledku fyzikálního 

zvětrávání se postupně změnila na směs jílu, břidlice, pískovce a krystalické břidlice, které 

nyní tvoří podloţí nejhezčích pohoří a vřesovišť ve Velké Británii. Pískovec tvoří podloţí 

útesů a pobřeţní krajiny v jiţním Skotsku a v severozápadní Anglii, v oblasti velšského 

pohraničí, severního Devonu a Exmooru, vytvořil se stlačením písku z obrovské červené 

pouště, která pokrývala střed Británie před 400 miliony lety. Hrubozrnný pískovec, který 

tvoří podloţí vřesovišť jiţního Yorkshiru a Lancashiru, se skládá z částic naplavených 

pravěkými řekami aţ k jejich ústí do moře (Somorville, 2007).  

Koncem prvohor jih Britských ostrovů zasáhlo hercynské vrásnění, tomu se 

připisuje i vznik Penninského hřbetu, jedná se o vápenec, který se vytvořil z ulit mořských 

ţivočichů. V Penninském hřbetu a na jeho okrajích se nacházejí nejvýznamnější 

černouhelné pánve Velké Británie (Král, 1999). Tyto pánve vznikly stlačením a přeměnou 

vrstev vegetace v uhlí a můţeme je najít v některých částech hrabství Lancashiru, 

Yorkshiru, Nottinghamshiru, Durhamu a v jiţním Walesu (Somorville,2007). 

Převáţná část níţin střední, východní a jiţní Anglie je tvořena sedimenty 

druhohorního a třetihorního stáří jako jsou pískovce, vápence, jílovce a bílé křídy (Král, 

1999). Zhruba před 200 miliony lety vznikl Oolitický vápenec, který tvoří pás široký 480 

km a vede od pobřeţí severního Yorkshiru přes středoanglickou vysočinu aţ na pobřeţí 

v Devonu. Oolitický vápenec vznikl ze zrnek písku, proto jeho povrch připomíná spíš rybí 

jikry. Oolitický vápenec je lemován uhličitanem vápenatým a bývá různě zbarven a to od 

světlé stříbrné aţ po tmavou medově oranţovou barvu. Další velice rozšířenou horninou, 
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která vznikla asi před 100 miliony lety a tvoří většinu podloţí jiţní Anglie je křída. Křída 

vznikla usazováním ulit ţivočichů, kteří ţili v mělkých vodách křídového moře, které 

v době druhohor pokrývalo severní Evropu (Somorville, 2007). 

Ve čtvrtohorách bylo území Britských ostrovů několikrát pokryto pevninskými 

ledovci a to v období 600 000 – 12 000 let př.n.l. Díky ledovcovým sedimentům bylo 

zjištěno, ţe Britské ostrovy zasáhly tři doby ledové. Tyto doby se označují jako anglia, 

wolston a devis (Král, 1999). Tyto doby ledové dotvořili krajinný ráz a dokončili 

formování Velké Británie. Vytvořili spoustu údolí, tající ledovcové vody naplavily velké 

mnoţství bahna a štěrku a východní a jihovýchodní Anglie byla zanesena vrstvou ornice a 

jílu a díky tomu se staly nejúrodnější oblastí v Británii (Somorville, 2007). Horniny, které 

formovali podloţí Velké Británie můţeme vidět na geologické mapě. (viz. obr. 2) 

 

Obr. 2. Geologická mapa Velké Británie –(internet 9) 
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2.1.1. Geologie Londýna 

Město Londýn se rozkládá na území londýnské pánve při dolním toku řeky Temţe. 

(viz. obr. 3) Okraje londýnské pánve tvoří na severu South Downs a na jihu Chiltern Hills. 

V londýnské pánvi se nacházejí různé vrstvy sedimentárních hornin. Nejstarší horniny 

pocházejí z období Siluru. Jedná se o jílovce a pískovce, ty jsou však ve větší míře 

překryty vrstvami červeného pískovce z období Devonu. Prvohorní horniny poklesy 

směrem k jihu aţ pod úroveň kanálu Lamanche a byli pokryty silnou vrstvou 

nepropustných Gaultyckých jílů.  Dále tvoří londýnskou pánev vrstvy bílé psací křídy, 

které například formovaly hřbety North Downs a South Downs (internet 2.). 

 

Obr. 3 Mapa Londýnské pánve – (internet 10) 

V období Paleogénu se v okolí Londýna rozprostíralo moře. Vrstvy jsou tvořeny 

vesměs jíly a glaukonitickými písky, které jsou bohaté na fosilie. V období oligocénu 

pokrývala londýnskou pánev souš (Dvořák, Růţička, 1972) 

V období čtvrtohor dotváří řeka Temţe vzhled londýnské pánve. Po svém toku 

tvoří štěrkopískové nánosy, které se uspořádaly do devíti terasových stupňů, z nichţ 

nejvyšší sahá 120 m nad hladinu řeky (Král,1999) 
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2.2. Geomorfologie 

 

I kdyţ má Velká Británie velice urbanizovaná města, i tak se můţe pyšnit svou 

nedotčenou a rozmanitou přírodou se spoustou jezer, níţin, ale i vysočin. Velkou Británii 

můţeme rozdělit na část vysočinou, která se rozprostírá na severu a západě ostrova a na 

část níţinnou, která se rozkládá na jihu a východě (viz. obr. 4.) (Král, 1999).  

 

Obr. 4. Mapa pohoří Velké Británie – (internet 11) 

 

Nejvyšší vysočina se nachází na území Skotska, jedná se o Skotskou vysočinu, s 

nejvyšším vrcholem Spojeného království Ben Nevis, který dosahuje výšky okolo 1343 
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m.n.m. (Král, 1999). Skotsko a Anglii od sebe dělí Cheviotské vrchy. Jiţně od 

cheviotských vrchů se nachází Penninské pohoří, které se táhne aţ do střední Anglie. 

Kumbrické hory leţí na severozápadě a nachází se zde i významná jezerní oblast národní 

park Lake District. Nejhornatější oblastí britských ostrovů je Wales, kde se také nachází 

druhý největší vrchol Velké Británie a to hora Snowdon, její výška je 1085 m.n.m. 

Nejvyšší hora leţí v Kambrických vrších ve vnitřním Walesu. V severním Irsku se 

nacházejí Antrimské vrchy, toto pohoří můţeme nalézt severně od Belfastu. Antrimské 

vrchy jsou zajímavé tím, ţe se na jejich mořském úbočí nacházejí čedičové a křídové útesy 

(Gardner et al., 2002). 

  Zatímco střední Anglie je spíše kopcovitá a mírně zvlněná, tak na východě Anglie 

je převáţně rovinatý terén. Níţiny Anglie však nejsou většinou stálou jednotvárnou 

rovinou, jsou rozčleněny na kuesty, mírné pahorkatiny i na roviny. Za jednotvárnou níţinu 

se povaţuje Fen District, která se rozkládá na ploše 3000 km
2
 a její nadmořská výška 

dosahuje pouhých 15 m, místy sahá i pod úroveň mořské hladiny (Král, 1999). V níţinách 

se vyskytují převáţně lesní porosty nebo je většina volné plochy vyuţívaná jako pastviny. 

Typické pro Velkou Británii jsou vřesoviště, která jsou ve Skotsku a Severním Irsku, ale 

také ve vrchovinách v severní Anglii a Walesu. Většina těchto vřesovišť je v dnešní době 

jiţ chráněná. Většinu pobřeţí Velké Británie tvoří oblázkové nebo útesové pláţe jako 

například v Doveru, kde pobřeţí lemují svislé vápencové útesy ( Gardner et al, 2002). 

 

2.3. Klimatické poměry 

Podnebí Velké Británie je značně ovlivněno Atlantským oceánem. Klima Velké 

Británie díky vysoké vlhkosti a oblačnosti a mírným zimám a poměrně chladným létům lze 

přiřadit ke klimatům skandinávských oblastí neţ klimatům střední Evropy (Král, 1999). 

Počasí Velké Británie výrazně ovlivňuje teplý golfský proud a teplý vzduch vanoucí ze 

západní Afriky, který se střetává s chladným a vlhkým vzduchem vanoucí z oblasti Islandu 

a Arktidy. Výsledkem těchto vlivů je typické deštivé a větrné počasí (Gardner et. al, 2002). 
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Průměrné roční teploty dosahují v nejchladnějších měsících okolo 5 - 7 
0
C a nejteplejších 

měsících okolo 13 – 15 
0
C. Průměrné roční sráţky ve Velké Británii značně kolísají a to 

v rozmezí od 500 mm v okolí Londýna aţ po 5000 mm, které byly naměřeny v horských 

oblastech Skotska (Král, 1999). 

 

2.4. Hydrologie 

Velká Británie je poměrně bohatá na podzemní vody, které se nacházejí především 

v propustných sedimentech druhohor a třetihor (Král, 1999). Říční síť je velice hustá a 

rozvětvená, avšak řeky jsou poměrně krátké. (obr. 3) Nejznámější a největší řekou Anglie 

je Temţe, která pramení v Costwoldském pohoří, teče na jihovýchod, protéká hlavním 

městem Londýnem a ústí do Severního moře. Druhou největší řekou je Severn, pramení ve 

středním Walesu a vlévá se do Bristolského zálivu. Mezi další řeky patří např. Don, Aire, 

Mersey, Tyne atd. (Gardner et al, 1993). Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska je známe svými jezery. Největší se rozprostírají na území Irska a jsou glaciálního 

původu. Nejznámější je Lough Neagh, které má rozlohu 396 km
2
. Další známá jezera leţí 

na uzemí Skotska a jedná se o jezero Loch Lomond, které má rozlohu 70 km
2
 a jezero 

Loch Ness, které je hlavně známé svým příběhem o Lochneské příšeře. Další jezera se 

nacházejí na severozápadě Anglie v oblasti národního parku Lake District a jsou 

ledovcového původu (Král, 1999). 
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3 Historie a současnost Velké Britanie 

 

Spojené království Velké Británie má bohatou historii, která sáhá aţ do konce první 

doby ledové, v této době pravděpodobně začalo první osídlování Britských ostrovů, toto 

období se datuje na 250 000 let př. n. l. Lovci se zde nejspíše dostali ze severu nebo přes 

kanál La Manche po úzké pevnině během teplejších období, avšak ve větším rozsahu 

začala migrace lovců a sběračů aţ na konci poslední doby ledové to je 10 000 let př. n. l. a 

začátkem doby kamenné v 7 tisíciletí př.n.l. Lidé se ţivili převáţně lovem mamutů, losů, 

praturů a dalších jiných zvířat, dále sběrem rostlin a plodů zřídka pak zemědělstvím. 

Kolem roku 3700 př. n. l. přišli na území Velké Británie Iberové. Iberové pocházeli 

z oblasti středozemního moře z Iberského poloostrova, dnešního Pyrenejského. Iberové 

začínají obdělávat pole, pěstovat rostliny a chovat dobytek mimo jiné se jim připisuje 

vznik megalitických staveb z nejznámější je Stonehenge, které vzniklo kolem roků 1800 – 

1600 př.n.l. Tato megalitická stavba slouţila nejspíše k astronomickým a duchovním 

účelům.  Kolem 5. Aţ 6. st. př.n.l. osídlovali Velkou Británii Keltové, kteří přišli ze střední 

Evropy a přinesli s sebou na ostrovy technologii zpracování ţeleza. Kromě znalosti o 

zpracování ţeleza se Keltové proslavili jako výborní válečníci a stavitelé pevností. Mimo 

jiné Keltové vyznávali druidismus a byli to jak výborní zpěváci i básnici (Somorville, 

2007). 

Římské pokusy o obsazení Británie začaly v roce 54 př.n.l. a byly zprvu neúspěšné. 

Julius Caesar nedokázal čelit odporu zdejšího obyvatelstva a musel odtáhnout zpět do 

Říma. Aţ 1. století našeho letopočtu Římané dobyli území celé Anglie a důleţité oblasti 

Skotska a Walesu. V roce 122 – 128 byl vystavěn Hadrianův vál, který slouţil jako severní 

hradba Římské říše. Římané se zde usadili na celá 4. století. Za své vlády dali vystavět 

silniční síť, zkultivovali pole, těţili zlato, stříbro, cín a olovo. V roce 407 se musela římská 
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vojska z ostrovů stáhnout, aby bránila hlavně centrum říše před vpády germánských kmenů 

(Somorville, 2007).  

Dalšími kmeny, které osídlovaly Británii, byly např. germánští Anglové, Sasové, 

Jutové v 8. století pak území britských ostrovů obsadili Vikingové, kteří byli výborní 

mořeplavci a válečníci. Vikingové pocházeli z Dánska a svůj útok zahájili přes Severní 

moře. Jejich útoky a okupace Velké Británie trvala celá tři staletí. Vliv všech těchto kmenů 

se zde projevuje dodnes a to nejen v názvosloví měst, ale dokonce v některých místech 

západní Británie se ještě dnes dodrţují keltské tradice. Většina původních obyvatel Velké 

Británie pochází ze směsi Dánů, Keltů, Sasů a Anglů (Král, 1999).  

Posledním germánským kmenem, který ovládl britské ostrovy, byli Normani, ti zde 

zavedli jako úřední jazyk francouzštinu. Postupem času se z ní začal vyvíjet anglický 

jazyk. Normané budovali kláštery, rozvíjela se kultura a učenost. Zavedli nezávislý právní 

systém a za jejich vlády zasedal první parlament. Ve 14. století zasáhla britské ostrovy 

morová epidemie, při které zemřela ¼ ze 4 milionů obyvatel (Gardner et. al, 1993). 

 V roce 1485 ovládal anglický trůn Jindřich VIII. a vlády se tak ujala Tudorovská 

dynastie, která v Anglii vládla od roku 1485 do roku 1603. (viz. obr. 5) Jindřich VIII. se 

proslavil hlavně svými osmi manţelkami a také tím, ţe zaloţil a sám se prohlašuje za hlavu 

anglikánské církve. Po jeho smrti usedl na trůn jeho syn Eduard VI., ten však brzy zemřel a 

na trůn usedla jeho nevlastní sestra Marie přezdívaná také krvavá. Marie se za své vlády 

snaţila Anglii obrátit zpět na katolickou církev. V roce 1558 na trůn usedla další 

Jindřichova dcera Alţběta I., které se podařilo uklidnit boji zmítanou Anglii a její zásluhou 

začínala Anglie vzkvétat jak po hospodářské tak i po kulturní stránce (Somorville, 2007).  
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Obr. 5 Jindřich VIII. – (internet 12) 

Po smrti královny Alţběty I. nastoupila na trůn dynastie Stuartovců. Vláda dynastie 

Stuartovců trvala od roku 1603 aţ do roku 1714 a za jejich vlády byly Anglie, Skotsko a 

Wales formálně sloučeny do království Velké Britanie. Po vládě dynastie Stuartovců se na 

trůn dostává Hannoverská dynastie. Ve 2. pol. 18. st. se Británie stala největší koloniální 

velmocí na světě, vládla v severní Americe, Indii, Austrálii a na Novém Zélandu. V roce 

1775 se vzbouřily americké kolonie a roku 1783 si vybojovaly svou nezávislost. I přes 

ztrátu amerických kolonii začínající průmyslová revoluce udělala z Británie světovou 

obchodní velmoc a za panování královny Viktorie v letech 1837 aţ 1901 svou pozici 

světové velmoci ještě upevnila. Vliv Velké Británie se nadále rozrůstal, aţ kolonizovala 

čtvrtinu zemského povrchu. V 19. století bylo v celém britském království zrušeno 

otroctví. K dalšímu rozvoji přispělo i otevření první veřejné ţeleznice v roce 1830, ve 2. 

pol. 19. st. se začalo ve Velké Británii vyuţívat elektřiny ke svícení i vytápění domů 

(Somorville, 2007). 

Ve 20. století vstoupila Velká Británie do 1. sv. války (1914 – 1918) během které 

přišlo o ţivot milion lidí. Po první světové válce pak v Anglii nastaly změny, lidem bylo 

uděleno volební právo, bylo zavedeno bezplatné základní vzdělání. Ve 30. letech zasáhla 
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celý svět hospodářská krize, která se nevyhla ani Velké Británii a miliony dělníků přišlo o 

práci. Ve 2. sv. válce (1939 – 1945) přišla Velká Británie o 275 000 svých vojáků a dalších 

58 000 obyvatel zemřelo při bombardování Anglie. V roce 1952 usedla na trůn královna 

Alţběta II. a v roce 1973 se Velká Británie připojila k Evropskému společenství, dnes je 

toto společenství známé jako Evropská unie (Gardner, 2002). 

 

3.1. Současnost Spojeného Království Velké Britanie 

Oficiální název Velké Británie je Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska a skládá se ze čtyř zemí a to Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Ţije zde 

okolo 58 000 000 obyvatel. Hustota zalidnění je 239 osob/km, přičemţ většina všech 

obyvatel ţije v Anglii, nejméně pak v severním Skotsku. Nejpočetnějšími obyvateli jsou 

Angličané, Skotové, Irové a Velšané. Dále zde ţije mnoho etnických skupin, Pákistánci, 

Indové, Číňané, Afričané a mnozí další, kteří se sem začali stěhovat z Britských kolonii po 

r. 1946. Úředním jazykem je angličtina, v některých  částech Skotska se však stále pouţívá 

gealština coţ je starý keltský jazyk. Hlavním městem je Londýn, ve kterém ţije 1/7 

obyvatel Británie. Dalšími velkými městy jsou Liverpool, Manchester, Belfast, Edinburgh, 

Cardiff, Birmingham, Leeds, Newcastle a Glasgow (Gardner at el 1993). 

Velká Británie je konstituční monarchií, ve které vládne parlamentní demokracie. 

Země je řízená vládou, která je odpovědna parlamentu, jehoţ sídlem je Westminsterský 

palác, který leţí na břehu řeky Temţe v Londýně. Parlament se skládá z dolní sněmovny 

(House of Commons) a horní sněmovny (House of Lords). Premierem Britanie je Gordon 

Brown, který svůj úřad zastává od roku 2007. Ve Velké Británii neexistuje psaná ústava, 

stále zde převládá zvykové právo. Současnou hlavou státu je královna Alţběta II., která 

usedla na trůn v roce 1952 a její korunovace proběhla v roce 1953 (viz. obr.6). Jejím 

manţelem je princ Philip vévoda z Edinburghu a jejich nejstarší syn a také následník trůnu 

je princ Charles. Na trůn smí podle zákona o nástupnictví nastoupit pouze potomci Ţofie 

Falcké a musí být vyznání anglikánského nebo protestantského (internet 3). Většina 
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obyvatel Spojeného království se hlásí ke křesťanství a to celých 90% i kdyţ aktivních 

věřících je zde málo. Většina věřících se pak hlásí k anglikánské církvi a to 56% obyvatel, 

14% obyvatel k římskokatolické církvi, 4% presbyteriáni, 6% muslimové (Hugnes, 1999). 

 

Obr. 6 Královna Alţběta II. – (internet 13) 

  Velká Británie jiţ není světovou hospodářskou a průmyslovou velmocí kvůli 

poválečným ztrátám a velké světové konkurenci se posunula aţ na čtvrté místo v Evropě, 

ale i tak se její roční hrubý domácí produkt pohybuje okolo 37 000 dolarů na obyvatele a 

patří k nejvyspělejším zemím světa (Gardner at el, 1993).  

Velká Británie se stává čím dál častěji vyhledávanou destinací turistů. Velká 

Británie je šestou nejoblíbenější turistickou destinací na světě. Ročně sem přijede okolo 24 

milionů turistů z celého světa, aby si prohlédli památky Londýna, navštívili rodiště 

Wiliama Shakespeara a jiná významná místa, nebo jen spatřili krásnou přírodu. V současné 

době se Velká Britanie a hlavně Londýn připravují na pořádání letních olympijských her, 

které se zde budou konat v roce 2012 a tak je jisté, ţe oblíbenost a návštěvnost Britských 

ostrovů bude i nadále stoupat (Somerville, 2007). 
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4 Londýn – centrum kultury, památek a turismu 

 

Město Londýn patří k nejznámějším a nejdůleţitějším městům v Evropě, ale i na 

světě. Londýn je největším městem Evropské unie a jak jsem se jiţ zmínila, jedná se o 

hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Londýn se nachází 

v jihovýchodní části Anglie a rozkládá se po obou březích řeky Temţe. Leţí na území 

dvou starobylých měst a to Westminster, který vznikl přibliţně před 1000 lety a City of 

London. Velký Londýn je rozdělen na 32 městských obvodů a londýnské City (City of 

London), coţ je centrum města a jedno z největších finančních středisek. Rozloha Londýna 

činí cca 1500 km
2
. (viz. obr. 7) Londýn je sídlem britské vlády, parlamentu a oficiálním 

sídlem královské rodiny. Nyní se Londýn připravuje na pořádání letních olympijských her, 

které se zde budou konat v roce 2012 (internet 4.). 

 

Obr. 7 Mapa Londýna – (internet 14) 

V Londýně pracuje přes 500 000 dělníků, většina zaměstnanců však pracuje 

v oblasti sluţeb. Přestoţe je turismus pro Londýn velmi důleţitý, v oblasti bankovnictví a 
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finančnictví je zaměstnáno více neţ 700 000 lidí, coţ je největší počet zaměstnanců 

v tomto sektoru na světě (Farndon, 2002). 

 

  Tak jako Británie, tak i Londýn se můţe pochlubit bohatou historií. Jeho historie je 

více neţ 2000 let stará. Z jeho budovaním začali jiţ Římané a za svou existenci si prošel 

řadou změn, neţ získal podobu, jakou známe dnes. V roce 1666 zasáhl Londýn ohromný 

poţár, který zničil téměř celé město, ale i tak se dokázal Londýn opět postavit na nohy a 

stát se nejsilnějším a hlavím městem britské říše (Leapman, 2007).  

V Londýně ţije okolo 7 500 000 obyvatel, z toho 30% se zde narodilo a zbývajících 

70% pochází z druhé či třetí generace imigrantů, kteří se zde přistěhovali po 2. sv. válce. 

Převáţnou část imigrantů tvoří obyvatelé z Pákistánu, Indie, Číny, Kypru, Itálie, Řecka, 

Turecka, Afriky a z oblasti Karibiku. Tato multikulturnost je hlavním rysem Londýna. Na 

jihu města se nachází řada etnických čtvrtí s obchody a velice vyhledávaná turisty je i 

čínská čtvrť Soho (Nicholson, 2004). 

  Kaţdý rok navštíví Londýn kolem 8 000 000 turistů. V Londýně si přijde na své 

opravdu kaţdý. Můţete zde navštívit spoustu významných památek, muzei, galerii, 

divadel, uţít si večerní ţivot ve čtvrti Soho nebo jen přijet na nákupy do nejznámější 

obchodního domu světa Harrods a na neznámější ulici Oxford street. Jak jsem se jiţ 

zmínila Velký Londýn se skládá z 32 obvodů. (viz. obr. 8) Mezi nejzajímavější a 

nejnavštěvovanější místa a místa s největším počtem památek, muzeí, galerií a divadel 

patří městské obvody City, Westminster a West End ( Nicholson, 2004).  
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Obr. 8 Mapa obvodů Velkého Londýna – (internet 15) 

City je hlavním finančním a obchodním centrem nejen v Londýně, ale i na světě. 

Této části Londýna se také přezdívá ,,čtvereční míle‘‘. V této části jsou postaveny budovy 

s gregoriánskou a viktoriánskou architekturou, ale také moderní prosklené budovy a 

mrakodrapy. City je sídlem centrální banky Velké Británie Bank of England, která byla 

zaloţena jiţ roku 1694, dále pak Lloyd’s Insurance Company  nebo největší akciové burzy 

Stock Exchange. Kromě bankovních a pojišťovnických institucí zde nejdeme památky a 

kostely ze 17 st. Westminster je politické a královské centrum. V této části Londýna se 

nachází sídlo královské rodiny a sídlo vlády. Dále zde můţe navštívit Westminsterské 

opatství a nebo Wesminsterskou katedrálu, která patří nejvýznamnějším katolickým 

kostelům v Anglii. West End je pro změnu známé jako centrum zábavy a nakupování, je 

zde spousta nočních klubů, restaurací a divadel. Veškerá zábava a noční ţivot v této části 

je situovaný kolem náměstí Piccadelly a čtvrti Soho. Ve West Endu se nachází největší 

náměstí v Londýně a to Trafalgar Square. Toto náměstí bylo pojmenováno na počest 

admirála Nelsona. Trafalgérské náměstí je místem, kde se střetává nejvíce lidí. Na náměstí 

láká taky davy turistů  národní galerie, která je zde umístěna (internet 5.). 
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4.1. Turistické atrakce a památky 

V Londýně se nachází 17 000 chráněných budov. Nalezneme zde více neţ 100 

kostelů, chrámu, katedrál a kaplí. Návštěvníci Londýna si mohou vybrat aţ mezi 300 

muzeí a uměleckých galerií. Turisty jistě překvapí počet divadel, které se ve městě 

nacházejí. Můţeme si vybrat mezi více neţ 100 divadel, které uvádějí divadelní nebo 

muzikálová představení. Aţ 11% plochy Velkého Londýna zabírají parky, těch zde 

nalezneme aţ 1700. Nejznámější z londýnských parků je bezesporu Hyde park, který 

slouţí nejen k odpočinku londýňanům, ale i k pořádání koncertů a jiných kulturních akcí. 

Dalšími nádhernými parky jsou královské parky nacházející se v okolí královského paláce. 

Těchto parků zde najdeme 9 a v minulosti slouţili monarchům a šlechtě k lovům. Ke 

královským parkům se řadí i Hyde park, který byl jiţ ve vlastnictví Jindřicha VIII. 

V Londýně se nachází téměř 6000 restaurací a přibliţně 5000 anglických hospůdek, kde se 

nejen můţete dobře najíst, ale dokonce se v některých pořádají koncerty či divadelní 

představení. V celém Londýně se nachází 34 mostů, vedoucích přes řeku Temţi. Z nichţ 

nejznámější a turisty nejvíce nejnavštěvovanější je ten poslední a to Tower Bridge 

(Nicholson, 2004). 

Nejstaršími budovami na území města jsou Tower of London, který byl vybudován 

jiţ pro Viléma Dobyvatele a Westminsterské opatství. Obě budovy jsou staré přibliţně 

1000 let. Nejvyšší budovou, kterou mohou turisté v Londýně navštívit je mrakodrap 

Kanarských loděnic (Canary Wharf Tower). Ten dosahuje do výšky 224 m. V Londýně 

nalezneme i největší ruské kolo na světě. London Eye neboli londýnské oko, které vyveze 

turisty do výšky aţ přes 50 m nad hladinu řeky Temţe (Farndon, 2002). 

V následujících podkapitolách bych se ráda věnovala některým památkám a 

turistickým atrakcím zvlášť. Tyto památky a turistické atrakce patří k těm nejzajímavějším 

a nejnavštěvovanějším v Londýně. A myslím si, ţe by si je neměl ţádný návštěvník 

Londýna nechat ujít. 
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4.2. Divadla 

Co se týče divadelní scény tak právě Londýn je místem, kde je úroveň divadel 

velmi vysoká. Londýn nabízí nevyčerpatelnou škálu divadelní zábavy. Jak uţ jsem se 

zmínila, můţeme si vybrat z více neţ stovky divadel. A na další představení se můţeme 

vydat do některé z místních hospůdek, barů, klubů či kabaretů. Nejvíce divadel a kabaretů 

nejdeme ve West Endu. Hrají se zde světoznámá přestavení jako Bídníci, Fantom opery, 

Chicago i nejdéle hraný muzikál v Londýně a to Cats. Některá z místních divadel jsou dnes 

jiţ historickými památkami. Například Theatre Royal Drury Lane zaloţeno v r. 1663 nebo 

Theatre Royal Haymarket. Mezi největší divadla v Londýně patří Coliseum, které bylo 

otevřeno v r. 1904 a vešlo se do něj 2558 lidí. V Londýně si na své přijdou nejen milovníci 

muzikálu, ale i baletu a klasické hudby (Leapman, 2007). 

 

 

4.2.1. Royal National Theatre 

Neboli Královské národní divadlo mezi Londýňany známe také jako National nebo 

NT. (viz. obr. 9) Toto divadlo se nachází nedaleko řeky Temţe v městské části South 

Bank. S první myšlenkou na vybudování národního divadla přišel v 18 st. David Garrick, 

avšak divadlo bylo poprvé otevřeno aţ v r. 1977. Budova divadla byla navrţena 

architektem Denysem Lasdunem (Leapman, 2007).  

Divadlo má tři oddělené sály zvané Olivier, Lyttleton, Cottesloe. Kaţdý z těchto 

sálu je jinak upraven. Olivierova otevřená scéna je určena pro výpravná představení, menší 

Lytteltonava scéna má obvyklou divadelní dispozici a malý flexibilní prostor Costtesloe 

můţe podle potřeby měnit svůj tvar. Prostory foyeru jsou vyuţívány i pro hudební 

produkce, scény slouţí i k diskusím o představení a prohlídka zákulisí patří k nejlepším 

v Londýně.  Z teras divadla je moţno vidět město od katedrály sv. Pavla aţ po Westminster 

(Nicholson, 2004). 
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Obr. 9 Royal National Theather – (internet 16) 

 

 

4.2.2. Royal Opera House 

Royal opera house je sídlem souboru královského baletu a královské opery.(viz. 

obr. 10) Jedná se o největší operní budovu na světě. První divadlo, které na tomto místě 

stálo, pocházelo z r. 1732. Po jeho vyhoření začaly plány na postavení královské opery. 

Postavena je v neoklasicistním slohu a podobu navrhl architekt E. M. Barry v r. 1858. Ten 

zde zakomponoval vlys na portiku z původního divadla, na kterém je znázorněna tragédie a 

komedie od Johna Flaxmana (Williams, 2002).  

Kromě hlavního sálu má opera ještě dva menší sály. Sál Lindberg a sál Clore. Zde 

se pořádají hudební a taneční představení. Kaţdý měsíc mají moţnost návštěvníci vidět 

zákulisí divadla a navštívit zkoušky královského baletu a opery. Během 1. sv. války 

slouţilo divadlo jako vládní sklad. Na přelomu tisíciletí prošla opera celkovou 

rekonstrukcí. Rozrostla se o nové zkušebny pro soubory a nové hlediště ( Leapman, 2007). 
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Obr. 10 Royal Opera House – (internet 17) 

 

 

 

4.2.3. The Globe Theatre 

Toto divadlo můţeme navštívit na jiţním břehu řeky Temţe, kousek od mostu 

Milenia a nachází se 183 m od místa, kde stálo původní Shakespearovo divadlo. 

Shakespearovo divadlo bylo postaveno v r. 1599 v tzv. Alţbětinské době. V r. 1642 bylo 

divadlo zavřeno a později dokonce zbouráno. Otevřeno bylo znovu aţ v r. 1997, kdy 

zahájilo opět svou sezonu hrami ze 17. St (Williams, 2002). 

  S myšlenkou o znovu vybodování jednoho z nejslavnějších divadel přišel americký 

herec Sam Wanamaker, který se však jeho otevření nedočkal. V r. 1994 umírá i hlavní 

architekt Theo Crosby, ale i přesto se podařilo repliku alţbětinského divadlo dokončit. 

V současnosti je kapacita divadla 1401 míst včetně 500 míst k stání. Divadlo má kruhový 

půdorys podle původních nákresů a archeologických nálezů. (viz obr. 11) Uprostřed je 

nezastřešeno, proto divadlo hraje pouze v letních měsících. Pod divadlem je moţné celý 
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rok navštívit výstavu ze ţivota a tvorby Wiliama Shakespeara, Shakespeare’s Globe 

Exhibition (Nicholson, 2004). 

 

Obr. 11 Globe theather – (internet 18) 

 

 

4.3. Muzea 

V Londýně si můţeme vybrat z více neţ 300 muzeí a galerií. V muzeích nalezneme 

sbírky z celého světa. Některé exponáty tvořící někdy i celé sbírky pocházejí z pozůstalosti 

objevitelů z 18. a 19. st. nebo obchodníků či sběratelů. V Londýně můţeme najít muzea 

zaměřená na autobusy, dětské hračky, šperky a oděvy nebo muzea zaměřená na nábytek 

atd. Dále se zde nachází i muzeum zaměřené výhradně na dějiny Londýna a to Museum of 

London. V sedmi sálech je moţnost si prohlídnout expozici od dob zaloţení Londýna aţ po 

1. sv. válku. Určitě jedno z nejatraktivnějších muzeí pro návštěvníky Londýna je muzeum 

Madame Tussaid’s, kde jinde totiţ můţe člověk potkat tolik významných osobností na 

jednom místě. Toto muzeum voskových figurín bylo zaloţeno jiţ v r. 1835. Muzeum se 

stále rozrůstá a tak má své pobočky jiţ po celém světě. K velice oblíbeným a 

navštěvovaným muzeím patří Viktoriino a Albertovo muzeum. Jedná se o největší muzeum 
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uţitného umění a designu. Původní muzeum vzniklo jiţ v r. 1852 a v r. 1899 ho královna 

Viktorie nechala pojmenovat po sobě a na památku prince Alberta. Nalezneme zde 

exponáty toho nejlepšího z nejstaršího i současného designu, módy i uţitého umění. 

Rozhodně by si však ţádný návštěvník Londýna neměl nechat ujít prohlídku muzea vědy 

nebo přírodovědného muzea, ve kterých si některé z exponátu můţe i sám vyzkoušet 

(Leapman, 2007). 

4.3.1. Science Museum 

Jedná se o národní muzeum vědy a průmyslu. Většinou známo pod názvem 

muzeum vědy. (viz. obr. 12) Toto muzeum vědy zahájilo svou činnost v r. 1857 a bylo 

součástí South Kensingtonského muzea. V roce 1909 se osamostatnilo a v r. 1913 bylo 

přemístěno do budovy Richarda Allisona (Somorville, 2007). Součástí muzea vědy bylo od 

r. 1909 i patentové muzeum. Sbírky muzea obsahují výsledky lidského bádaní v oblasti 

vědy a průmyslu od nejstarších civilizací aţ po současnost. Celá budova má 3,2 ha 

podlahové plochy a exponáty jsou rozděleny do 7 podlaţí a na 40 tematických oblastí. 

Kaţdé patro je pak věnováno jiné vědní disciplíně. V současnosti má muzeum přes 

300 000 exponátů a některé je moţno si i vyzkoušet. Sbírky muzea jsou rozděleny do 

několika stálých expozic (Nicholson, 2004). 

 

Obr. 12 Science Museum – (internet 19) 
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  Suterén je hlavně věnován dětem a to s expozicí Věci. V přízemí můţeme 

shlédnout expozici zaměřenou na sílu a pohon a to od parních motorů aţ po první 

automobily. Dále se zde nachází expozice o vesmíru a o vědě a sportu. V prvním patře jsou 

expozice zaměřené např. na moţnosti materiálu, dále expozice komunikace, Who Am I?, 

kino IMAX, témata hovoru nebo odpalovací rampa. Druhé patro je zaměřeno na výrobu 

papíru, nachází se zde expozice výpočetní techniky, loďařství, ropy, chemie, jaderné 

fyziky a energie. Ve třetím patře pak můţeme vidět expozici letectví a expozici zdravotní 

problematiky. Čtvrté a páté patro zabírají menší rozlohu a je zde vystavena expozice 

pouţití vědy v lékařství. V posledním patře je pak vystaveno mnoho rozličných exponátů 

od zubní protézy George Washingtona aţ po egyptskou mumifikovanou hlavu (Nicholson, 

2004). 

 Nejvzácnější exponáty, které toto muzeum vlastní jsou např. váza ze 17. st. s hadím 

jedem, zaměřovací kompas z r. 1676, první automatický kalkulátor z r. 1832, svatební šaty 

z ocelových lan, parní stroj od Jamese Watta z r. 1788, nejstarší dochovanou parní 

lokomotivu z r. 1813. Opravdovým klenotem, kterým se můţe muzeum vědy pochlubit je 

pak vesmírná loď Apollo 10. Ve které američtí kosmonauti obletěli Měsíc a to r. 1969. 

Tato loď je umístěná v expozici Moderní svět. Veškeré informace o vystavovaných 

exponátech si můţe návštěvník muzea přečíst na informačních panelech, které jsou 

rozmístěny po celém muzeu (Williams, 2002). 

 

4.3.2. Natural History Museum 

Toto muzeum se nachází ve čtvrti South Kensington. Přírodovědná sbírka začala 

vznikat jiţ v 50. letech 19.st. a patřila Britskému muzeu. Jiţ samotná budova je historickou 

památkou.(viz. obr. 13) Jejím architektem byl Alfred Waterhouse a otevřena byla v roce 

1881. Svým vzhledem spíše připomíná katedrálu. Můţeme na ní vidět několik věţí a 

věţiček. Klenby a sloupy ve vnitřních prostorech připomínají interiér kostelů. Jedná se o 

viktoriánskou budovu, ale její architekt vytvořil její průčelí v románském slohu. Celá 
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budova je postavena s ţelezné a ocelové konstrukce, která je pokryta terakotovými obklady 

v modré, krémové a medové barvě (Williams, 2002). 

 

Obr. 13 Natural History museum – (internet 20) 

Základem pro sbírky muzea byly sbírky irského lékaře sira Hanse Sloana. Ve 20. st. 

se muzeum sloučilo s Geologickým muzeem a tak můţeme obdivovat sbírky zkamenělin. 

Najdeme zde dokonce zkamenělinu kapradiny z doby před 330 mil. lety. Prvním ředitelem 

muzea byl Richard Owen. V současnosti vlastní muzeum okolo 70 000 000 exponátů a 

přibliţně 1 000 000 knih a rukopisů. Muzeum funguje stále jako výzkumné středisko a 

zaměstnává okolo 300 vědců a knihovníků. Muzeum je rozděleno na 3 oddělení – modré, 

zelené a červené a 2 hlavní části. První je zaměřena na evoluci, ţivot, dinosaury. Druhá se 

zaměřuje na Zemi s geologickými expozicemi (Leapman, 2007). 

V muzeu nejdeme vzácné kostry dinosaurů, kteří se pohybovali po Zemi a vyhynuli 

před 65 mil. lety. Kromě koster se zde nacházejí i pohyblivé modely dinosaurů. Kostry 

pravěkých zvířat, zkameněliny rostlin, ţivočichů. Dominantou hlavní síně, ale i celého 

muzea je 26 m. dlouhá kostra dinosaura Diploducuse. Další sbírky jsou zaměřeny na vývoj 

člověka. Exponáty přibliţují fungování lidské paměti, je zde moţno vidět optické klamy, 

které nám ukazují, jak funguje vztah mezi zrakem a mozkem. Dále můţeme navštívit 

expozice zaměřeny na savce, ryby, ptáky a plazy. Zde je také vystaven model plejtváka 

obrovského v ţivotní velikosti. Je zde vystavena i expozice Charlese Darwina, která je 
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zaměřena na teorii přirozeného výběru. Expozice se zaměřují i na ekologii, na Zemi 

samotnou. Na vlastní kůţi si můţeme vyzkoušet, jak působí zemětřesení. Zhlédnout 

sopečný výbuch vulkánu a pozůstatky z Pompejí. Jsou zde sbírky drahých kamenů a 

minerálů. Sbírky muzea jsou velice obsáhlé. Pokud by si chtěl návštěvník vše podrobně 

prohlédnout, musel by si pouze na toto muzeum vymezit minimálně dva dny (Nicholson, 

2004). 

 

4.3.3. British Museum 

Britské muzeum patří k největším a také k nejstarším veřejným muzeím na světě. 

(viz. obr. 14) Muzeum bylo zaloţeno r. 1753. Vláda tehdy odkoupila soukromou sbírku 

79 000 uměleckých předmětů od zesnulého Sira Hanse Sloana, aby jí zachovala pro svůj 

národ. V r. 1759 bylo muzeum poprvé otevřeno veřejnosti. Jelikoţ původní budova nebyla 

dostačující pro stálé rostoucí sbírky, musela být zbouraná a na jejím místě byla postavená 

nová budova. Architektem, který se postaral o hlavní části nynější budovy, byl Robert 

Smirke. V r. 1854 – 1857 byla k budově přistavěna klenutá čítárna. I přesto byl prostor 

nových budov stále nedostačující a tak bylo od Britského muzea odděleno přírodovědné 

muzeum a knihovna British Library byla přestěhovaná do vlastní budovy (Somorville, 

2007). 

 

Obr. 14 British museum – (internet 21) 
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 Ústředním bodem muzea je nádvoří známe jako Great Court o rozloze 8 000 m
2
, 

nacházející se uprostřed muzea. Toto místo slouţí jako náměstí, které je zakryto 

prosklenou střechou. Tuto střechu tvoří 3 312 skleněných tabulek a váţí 800 tun. 

V prostorách nádvoří je umístěná i světoznámá čítárna Reading Room. V tomto nádvoří 

jsou zajišťovány vzdělávací akce, slouţí jako informační centrum pro další muzea a 

galerie. Návštěvníci muzea se zde mohou občerstvit, odpočívat a nakupovat. Dále toto 

nádvoří slouţí jako přechodný bod do ostatních částí muzea (Nicholson, 2004). 

V současné době se muzeum rozkládá na 5,5 ha plochy. Jeho sbírky čítají více neţ 

7 000 000 exponátů. Sbírky muzea se však denně rozšiřují. Muzeum stále nakupuje nové 

exponáty a lidé dokonce muzeu odkazují své soukromé sbírky. Mimo jiné zde putují 

veškeré britské archeologické nálezy. Muzeum zaměstnává 1200 lidí a ročně ho navštíví 

přes 6 000 000 návštěvníků. Muzeum je rozděleno do tří podlaţí. V suterénu můţeme 

navštívit sály 77 - 89 v přízemí se nacházejí sály 1 - 34, v prvním patře sály 35  - 73 a 

v druhém patře se nacházejí sály 90 – 94.  Dohromady všechny sály měří 94 km (Leapman, 

2007). 

Rozhodně nejde o muzeum, které si návštěvník stačí prohlédnout za jediný den. 

Sbírky muzea zahrnují historii všech civilizací počínaje od starověku aţ po moderní 

Japonskou kulturu. Sbírky muzea poukazují na 2 000 000 let dlouhého vývoje historie a 

kultury světa. Kromě specializovaných výstav, které se zde pořádají, nalezneme zde 

památky z Egypta, Evropy, Asie, Řecka, Říma, Ameriky a Blízkého východu. Jsou zde 

expozice zaměřené na osvícenství, mincovnictví, medaile, grafiku a kresby.  Z Egypta zde 

můţeme např. vidět část ţulové sochy Ramesse II., mumii kočky, která pochází z r. 30 

př.n.l. a mnohé další exponáty. Z Evropy je zde také mnoho exponátů, k zajímavým určitě 

patří poklad nalezený v Sutton Hoo nebo hodiny z 16 st. z pozlacené mosazi ve tvaru lodi, 

které pocházejí z Prahy. V Řeckých a Římských sbírkách můţeme vidět spousty soch, 

starověkých váz nebo pozůstatky z Parthenonu nebo athénské akropoli. V orientálních 

sbírkách nalezneme čínský porcelán, starověké bronzové plastiky, ukázky buddhistického 

umění. Islámskému umění je věnován sál 34, kde můţeme vidět nefritovou ţelvu. V sálech 

92 – 94 můţeme vidět ukázky japonské kultury. Nalezneme zde klasickou japonskou 
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čajovnu a také ukázky drobné řezby ze slonoviny tzv. netsuke. Exponátům nalezených na 

uzemí Británie, patří např. kůţe muţe stará 2000 let, která zůstala zakonzervovaná 

v rašeliništi v Cheshiru. Dále v této sbírce můţeme vidět zlatou palerínu, bronzovou přilbu, 

keltské kovové a stříbrné šperky (Williams, 2002). V Britském muzeu si kaţdý návštěvník 

rozhodně vybere z obsáhlých sbírek to, co se mu nejvíce líbí a rozhodně nebude odcházet 

zklamaný. 

 

4.4. Galerie 

Tak jako Paříţ, tak i Londýn je město muzíi a galerií. V galeriích můţeme vidět 

obrazy a fotografie, které lemují uměleckou tvorbu napříč staletími. Kaţdý turista si zde 

vybere to, co ho nejvíce zajímá. Jsou zde galerie zaměřené na francouzské malíře, kolekce 

francouzského porcelánu a nábytku. Dále můţeme navštívit galerie zaměřené na holandské 

a vlámské umění. V Londýně si přijdou na své i milovníci moderního umění. Fascinující 

galerií je i soukromá sbírka královské rodiny v Buckinghamském paláci. Galerie Tate 

Britain nabízí návštěvníkům nejrozsáhlejší sbírku výhradně britského umění a to od 16. do 

21. st. V londýnských galeriích nalezneme obrazy skoro všech světově uznávaných malířů 

a umělců. Můţeme zde vidět obrazy Vincenta Van Gogha, Franse Halse, Rembrandta nebo 

Andyho Warhola (Leapman, 2007). 

 

4.4.1. National Gallery 

Národní galerie je jednou z nejpůsobivějších na světě. Nalezneme ji na Trafalgar 

Square naproti fontány sira Edwina Lutyense. (viz. obr. 15) Zaloţena byla na počátku 19 

st. a to na popud Jiřího IV. Hlavní budovu galerie navrhl architekt William Wilkins a 

postavená je v neoklasicistním slohu.  Postavena byla v letech 1834 – 1838. Sbírky galerie 

seznamují návštěvníky s dějinami evropského malířství od 13. aţ po 19 st. Národní galerie 
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vlastní více neţ 2 300 obrazů. Kromě obrazů, které jsou restaurovány je většina vystavena 

v galerii (Somorville, 2007). 

 

Obr. 15 National gallery – (internet 22) 

 

Pro lepší orientaci jsou zde sbírky rozděleny chronologicky od nejstarších. Budova 

je rozdělena na 4 křídla a je zde 66 místností s vystavovanými obrazy. Většina obrazů se 

nachází na jednom patře. V Sainsbury Wing najdeme obrazy od r. 1260 do r. 1510. West 

Wing obsahuje uměleckou tvorbu od r. 1510 do r. 1600. V zrenovovaném viktoriánském 

křídle North Wing jsou vystavená plátna od r. 1600 do r. 1700. V posledním křídle East 

Wing jsou vystavené obrazy od r. 1700 aţ po r. 1900.  Jelikoţ sbírky uměleckých pláten 

jsou velice obsáhlé, doporučuje se návštěvníkům vybrat si 30 obrazů, které by si chtěli 

prohlédnout. Ţádný návštěvník této galerie by si určitě neměl nechat ujít obraz od Piera 

della Francesky – Křest Krista nebo obraz Sv. Anna stotřetí od Leonarda da Vinci. Ale toto 

nejsou jediné umělecké skvosty, které tato galerie vlastní. Můţeme zde vidět obraz 

Obilného pole s cypřiší od van Gogha, Botticelliho Mystické zrození nebo obraz od 

zakladatele impresionismu Claude Moneta – Koupání v La Grenouilliére a mnoho dalších 

obrazů od světoznámých umělců z Evropy (Nicholson, 2004). 
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4.4.2. National Portrait Gallery 

Národní portrétní galerie byla otevřena r. 1838. Nachází se nedaleko Národní 

galerie. Můţeme v ní vidět portréty všech slavných osobností, které nějakým způsobem 

ovlivnili britské dějiny. (viz. obr. 16) V národní portrétní galerii je vystaveno na 10 000 

portrétů, kreseb, fotografií a soch. Ne všechny jsou však vystavené. Portréty jsou seřazeny 

chronologicky od nejstarších po současnost. Uspořádány jsou do 3 podlaţí. U kaţdého 

obrazu jsou přehledné popisky, které poukazují na význam i méně známých osobností 

(Leapman, 2007). 

 

Obr. 16 National Portrait gallery – (internet 23) 

 

 Jsou zde jiţ portréty královské Tudorovské dynastie aţ po současné osobnosti. 

Z počátku, aby byl portrét osobnosti vystaven, musela být tato osoba po smrti. Dnes se jiţ 

toto pravidlo neuplatňuje, proto zde můţeme vidět portrét baronky Margaret Thatcherové 

nebo fotbalisty Bobbyho Charltona a další významné ţijící osobnosti. Jsou zde vystaveny 

portréty králů, královen, hudebníků, básníků, myslitelů, umělců, hrdinů a dokonce i 

zločinců. Mezi nejstarší exponáty vystavované v této galerii patří portrét krále Jindřicha 

VIII. Tento obraz je dílem Hanse Holbeina. Kromě portrétu krále Jinřicha VIII. jsou zde 

vystaveny i portréty několika jeho manţelek. Tyto obrazy můţeme vidět v nově 
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vybudované tudorovské výstavní síni. V druhém patře si můţeme prohlednout portréty 

královny Alţběty I. Je zde vystaven portrét Alţběty I. pocházející z r. 1575. Autor je 

neznámý. Dále je zde vystaven jediný současný známý portrét dramatika Williama 

Shakespeara. V prvním patře je věnovaná expozice osobnostem viktoriánského a 

eduardovského období. Můţeme si prohlídnout portrét prince Alberta, coţ byl manţel 

královny Viktorie. Z eduardovského období se zde nachází např. portrét spisovatele 

Rudyarda Kiplinga. V přízemí se nacházejí nejzajímavější obrazy a fotografie, jsou zde 

vystaveny portréty současných osobností. Mimo jiných portrétů slavných osobností se v 

galerii nachází fotografický portrét kapely Beatls (Nicholson, 2004). 

 

V galerii se dále pořádají přechodné výstavy, koncerty a přednášky. V galerii se 

nachází výborné knihkupectví, ve kterém si návštěvník můţe vybrat publikace o umění, 

literatuře nebo módě. Kaţdý návštěvník si můţe portrét své oblíbené osobnosti odnést jako 

suvenýr ve formě pohlednic, plakátů nebo reprodukce vystavovaného díla (Williams, 

2002).  

 

4.4.3. Tate Modern 

Galerie Tate Modern byla otevřena v květnu v r. 2000. Do té doby byly sbírky 

moderního umění uloţeny v Tate Britain a jiných britských galeriích. Galerie je 

v současnosti všeobecně uznávána. Její sbírky moderního umění jsou srovnatelné se 

sbírkami  galerie MoMA s muzeem Solomona R. Guggenheima v New Yorku nebo 

s Národním muzeem moderního umění v Paříţi. Tato galerie sídlí v bývalé 

zrekonstruované viktoriánské elektrárně na jiţním břehu řeky Temţe. (viz. obr. 17) Do 

galerie se můţeme dostat přes most Milenium, který je prvním novým mostem 20 st.  Dnes 

je elektrárna povaţovaná za jednu z významných londýnských pamětihodnosti. 

Významnou části stavby je turbínová hala. Celá turbínová hala je dlouhá přes 152 m. 

Exponáty galerie jsou rozděleny do 88 síni, ve kterých je dostatečný prostor pro tak 
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rozsáhlou sbírku. Celá budova má 7 podlaţí. V posledním podlaţí se nachází restaurace 

odkud je výhled na celý Londýn (internet 6.). 

 

Obr. 17 Tate modern – (internet 24) 

Sbírky v galerii nejsou vystaveny chronologicky ani podle školy. Galerie svá díla 

vystavuje podle námětu. Exponáty jsou rozděleny podle 4 témat. První téma je zaměřené 

na tělesná gesta. Druhé téma vystavuje exponáty zaměřující se na poezii a sen. Třetí téma 

se nazývá akt/akce/tělo. Čtvrté téma se zaměřuje na historii/paměť/společnost. Kromě 

těchto stálých témat galerie pořádá zvláštní přechodné výstavy, které jsou buďto vystaveny 

v prostorách galerie, nebo před ní samotnou. Všechny tyto výstavy mají za úkol ukázat 

návštěvníkovi jak se k tradicím a tradičnímu světu staví moderní umělci. V galerii jsou 

vystavovaná mistrovská díla nejen umělců 20 st., ale i současných moderních umělců. 

Nechybějí zde díla do Pabla Picassa, jako je obraz Tanec. Dále zde nechybí tvorba 

průkopníka pop artu Andyho Warhola, který např. ztvárnil Marilyn Moonrou. Warhol 

natočil i několik uměleckých filmů, které se zde promítají. Dále zde můţeme vidět díla 

Dalího, Pollocka, Moneta, Matisse, Rothka a mnohých dalších významných umělců. 

Kromě obrazů se zde vystavují plastiky a sochy. K nejvíce zastoupeným uměleckým 

směrům zde patří surrealismus, abstraktní expresionismus, pop art, minimalismus a 

konceptuální umění. I kdyţ jsou sbírky galerie velice obsáhle a stále se obměňují, přesto 

kurátoři galerie vytvořili seznam děl, které by rády doplnily (Nicholson, 2004). 
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4.5. Kostely,  Katedrály a Opatství 

Kostely v Londýně reprezentují téměř 1000 let starou historii města. Nalezneme 

jich zde více neţ 100. Většina z nich nahradila původní stavby, pocházející z doby před 

naším letopočtem. Kvůli ničivému poţáru, který Londýn v r. 1666 zasáhl, byly některé 

kostely buď zcela, nebo částečně zničeny. O obnovu 52 kostelů se postaral architekt Sir 

Christopher Wren. Všechny kostely, které se v Londýně nacházejí, umoţňují 

návštěvníkům nahlédnout do historie tohoto města. Nachází se zde kostely postavené ve 

12. a 13. st., pro rytířský řád templářů. V kostele Brompton Oratory můţeme vidět 

výzdobu od italských barokních umělců. Kostel sv. Martina je úzce spjat s královskou 

rodinou. Původní kostel byl postaven jiţ ve 13 st. Současná stavba pochází z r. 1726. Jako 

v jediném je v něm umístěná královská lóţe. Autory mnohých kostelů v Londýně byli 

nejslavnější architekti své doby jako např. Inigo Jones, James Gibbs, J. F. Bentley, 

Nicholas Hawksmoor a jak jiţ jsem se zmínila, Christopher Wren (Leapman, 2007). 

 

4.5.1. Westminster Cathedral 

Westminsterská katedrála je jedna z hlavních římskokatolických svatyní. Tato 

katedrála je dílem architekta Francise Bentleyho a nechal ji postavit v románsko-

 byzantském stylu. Dokončena byla r. 1903 na místě, kde dříve stávalo vězení. Tato 

katedrála je postavená z červených cihel a bílého portlandského kamene. (viz. obr. 18) 

Interiér katedrály je zdoben mozaikou a stěny jsou obloţené různě zbarveným mramorem. 

Věţ katedrály je vysoká 87 m a je moţné z ní dohlédnout na Big Ben, Nelsonův sloup a 

Buckinghamský palác. Pilíř kostelní lodě je nejširší v Británii a jsou na něm vyobrazeny 

reliéfy 14 kříţových cest od Erica Gilla. Klenba společně s apsidou jsou propojeny 

přemostěním, které podepírají sloupy. Bentley se nechal inspirovat Ravennovými kostely 

ze 17. st. Ve zvonici je umístěná relikvie ze skutečného Jeţíšova kříţe. Johna Bentleyho si 

pro výstavbu Westminsterské katedrály objednal arcibiskup Vaughan (Nicholson, 2004). 
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Obr. 18 Westmnster Cathedral – (internet 25) 

 

 

 

4.5.2. Westminster Abbey 

Tento středověký benediktinský klášterní kostel je nejvyšším kostelem ve Velké 

Británii. (viz. obr. 19) Toto opatství je světu známo jako místo posledního odpočinku 

britských panovníku. Od r. 1066 se zde pořádají korunovace. Ve Westminster abbey se 

uskutečnilo celkem 38 korunovací. Prvním králem, který byl zde korunován, byl Vilém 

Dobyvatel. Tato korunovace proběhla 25. prosince 1066. Poslední korunovace, která zde 

proběhla, byla korunovace královny Alţběty II. Korunovace se zde uskutečnila r. 1953 a 

poprvé byla přenášená televizí. Tento kostel byl zaloţen jiţ v 11 st. Kostel nechal vystavět 

v r. 1065 Eduard Vyznavač. V r. 1376 nechal král Jindřich III. kostel rozšířit a nechal zde 

vybudovat ohromnou hlavní loď. Tato loď je vysoká 32 m a je nejvyšší v Anglii. Jindřich 
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VII. se postaral o výstavbu Mariánské kaple. V letech 1734 aţ 1745 prošel kostel poslední 

změnou. Architekt Nicholas Hawskmoor navrhl dvojici věţí v západním průčelí ( 

Somorville, 2007).  

 

Obr. 19 Westminster Abbey – (internet 26) 

 

Westminsterský kostel je místem kde se prolíná náboţenský, královský a politický 

ţivot Velké Británie. Na konci 13. a ve 14 st. zasedal ve Westminsterském opatství 

parlament. Parlament se scházel v kapitulní síni, která byla postavena v letech 1250 – 

1253. V této kapituli se nachází původní dlaţba z 13. st. V současnosti je kapitule 

památkově chráněna. (Williams, 2002). 

Interiér kostela je velice bohatě vyzdoben. Nacházejí se zde sochy a reliéfy od 

renesančního aţ po viktoriánské období. Najdeme zde pomníky nejen britských panovníků, 

ale i pomníky slavných osobností. Od politiků přes vědce aţ po spisovatele. Je zde 

věnovaná i památka obětem 1. sv. války, které nemají vlastní hroby.  Některé hrobky 

anglických monarchů jsou bohatě zdobené, jiné jsou střízlivé a jednoduché. Působivou 
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hrobkou je hrobka Jindřicha VII., který je pohřben hned vedle své ţeny. V kapli Jindřicha 

VII. můţeme taky vidět hrobku královny Alţběty I., která je zde pohřebena i se svou 

nevlastní sestrou Marii I. zvanou také krvavou. Mimo jiné se v kapli nachází chórové 

lavice, které pocházejí z r. 1512. V kapli sv. Eduarda se nachází korunovační trůn, hrobka 

Eduarda Vyznavače a jiných středověkých monarchů. Korunovační trůn, který se v této 

kapli nachází, pochází z r. 1301. Anglickým králům tento trůn slouţí ke korunovaci od r. 

1308. V koutku básníků můţeme vidět památníky věnované Shakespearovi nebo 

Dickensovi. Kromě památníků jiných spisovatelů jsou zde pomníky i hudebních 

skladatelů. Návštěvníci Westminsterského kostela si mohou mimo jiné i prohlednout 

voskové sochy významných osob. Tyto sochy se nacházejí v kryptě v Undercroft Museum. 

K opatství dále náleţí akademie Westminster School s Colage Hall, která pochází z druhé 

poloviny 14 st. a byla součástí opatova domu (Nicholson, 2004). 

 

4.5.3. St. Paul’s Cathedral 

Na rozdíl od Westminsterského opatství, které slouţí celému národu, patří katedrála 

sv. Pavla pod londýnskou diecézi. Při velkém poţáru r. 1666 zhořela téměř celá původní 

katedrála, také zasvěcena sv. Pavlovi. Nynější katedrála je dílem architekta sira 

Christophera Wrena. Katedrála je postavena v barokním slohu. (viz. obr. 20) S výstavbou 

katedrály sv. Pavla se začalo okamţitě po velkém poţáru. Výstavba katedrály trvala 35 let. 

Základní kámen pro výstavbu katedrály byl poloţen 21. června 1675. Jiţ v r. 1679 byla 

katedrála z velké části hotová, avšak zcela dokončena byla v lednu 1711. Katedrála sv. 

Pavla je jedinou katedrálou, která byla postavena jediným architektem. U příleţitosti 

třísetletého výročí prošla budova rekonstrukcí. Rekonstrukce probíhala od r. 2001 do r. 

2008 (Nicholson, 2004). 
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Obr. 20 St. Paul‘s cathedral – (internet 27) 

Katedrála sv. Pavla se nachází v městské části City nedaleko mostu Milenium. 

Katedrála sv. Pavla je pátým kostelem, který na tomto místě stával. První kostel zasvěcený 

sv. Pavlovi byl zde postaven jiţ v r. 604. Jiţ 1000 let se zde pořádají kaţdoročně 

bohosluţby pro městské cechy. Katedrála je místem, kde se uskutečňují pohřby i slavnostní 

obřady. První z pohřbů, který se zde konal, byl pohřeb sira Christophera Wrena. Ten byl 

jako první pohřben v kryptě katedrály. Sir Christopher Wren se doţil 91 let. Poté byla 

katedrála svědkem ještě mnoha dalších pohřebních obřadů. V současnosti zvoní zvon Great 

Tom jen při úmrtí členů z královské rodiny, londýnským biskupům, děkanům sv. Pavla a 

starostovi města. Starosta musí být však v době úmrtí stále ve funkci. Na místě původního 

hřbitova, který náleţel chrámu, stojí dnes veřejný park. V r. 1981 se zde uskutečnila svatba 

prince Charlesa a Lady Diany Spencerové. Tato svatba byla přenášená televizí do celého 

světa (Hill, 1997).  

Katedrála sv. Pavla se skládá ze 4 části. Z kopule a kříţení lodí, chrámové lodi a 

kůru, transeptu a ze západního konce. Dominantou katedrály sv. Pavla je bezpochyby 

kopule. Tato kupole má výšku 110 m. Kopule katedrály je druhou největší kopulí na světě. 



Petra Tioková, Londýn – kosmopolitní město turismu a památek 

 

 

2010  37 

 

 

Větší je pouze kopule baziliky sv. Petra ve Vatikánu. Kopule byla vybudována z tisíce tun 

kamene a olova. Na kopuli je umístěna lucerna, která sama o sobě váţí úctyhodných 850 

tun. Téměř na vrcholu kopule se nachází vyhlídková galerie. Na tuto vyhlídkovou galerii 

vede 560 schodů. Z vyhlídky je výhled na Londýn a řeku Temţi z výšky 85m. V kopuli se 

dále nachází slavná šeptající galerie. Šeptající galerie je zajímavá svou neobvyklou 

akustikou. Akustika způsobuje, ţe šepot se přenáší po obvodu celé kopule. V této části 

katedrály je průměr základny kopule téměř 50m (Leapman, 2007). V západním průčelí 

stojí dvě věţe. Tyto věţe byly postaveny v r. 1707. V severní věţi se pak nachází největší 

anglický a zároveň jeden z největších zvonů v Evropě zvon Great Paul. Hmotnost toho 

zvonu je 17 t. Zvon se rozezní kaţdý den v 13 hodin. Reliéfy na frontónu v západním 

průčelí pocházejí z r. 1706 a znázorňují obrácení sv. Pavla (Williams, 2002). Hlavní loď je 

dlouhá 60 m. a její výška od podlahy aţ po vrchol kříţe je 121 m. Klenba katedrály je 

podepíraná 8 obrovskými oblouky a korintskými sloupy. Opěrné pilíře podepírají i stěny 

kopule (Hill, 1997). 

V katedrále sv. Pavla se nachází řada významných uměleckých děl. Od řezbářských 

prací aţ po fresky. Klenby hlavní lodi jsou vyzdobeny freskami ze ţivota sv. Pavla. Fresky 

vytvořil v letech 1716 – 1719 sir John Thornhill. Tyto fresky jsou jedinou původní 

výzdobou chrámu. Fresky můţeme spatřit v šeptající galerii ve výšce 33 m od podlahy. 

Mozaiky, které se nachází v ozdobných výplních, pocházejí z 19 st., v mozaikách jsou 

vyobrazeny postavy proroků a evangelistů. Mozaikové výplně zde byly dodělány na ţádost 

královny Viktorie. Práci řezbářských mistrů můţeme obdivovat na chórových lavicích, a 

na varhaní skříni. Lavice a skříň vytvořil podle původního Wrenova návrhu řezbářský 

mistr z Rotterdamu Grinlig Gibbons. Kromě uměleckých děl a řezbářských prací lze 

v chrámu vidět pomníky slavných osobností.  Jsou zde pomníky admirála Lorda Nelsona, 

vévody z  Wellingtonu. Wellington je pohřben v obří mramorové kryptě, která je 

vyzdobena lvy. Mimo jiné se zde nacházejí památníky a pomníky hrdinů, výtvarníků a 

jiných významných muţů. Poblíţ kaple Lady Chapel můţeme obdivovat jedinou 

dochovanou hrobku z původního chrámu, který byl zničen při velkém poţáru. Hrobka 

pochází z r. 1631. Tento památník je věnován Johnu Donnovi, který byl básník a současně 

děkanem katedrály sv. Pavla. John Donn byl nejvýznamnějším kazatelem ve své době. 
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Chrámové varhany, které se nacházejí v hlavní lodi, jsou třetí největší hudební nástroj 

svého druhu ve Velké Británii. Varhany byly poprvé pouţity v r. 1694. V chrámové kryptě 

se kromě hrobky sira Christophera Wrena nachází i několik modelů návrhů katedrály sv. 

Pavla, původní model staré katedrály, audiovizuální program a chrámová pokladnice 

(Nicholson, 2004). Můţu s jistotou říct, ţe neobvykle zařízeny, zdobený a velkolepý 

interiér katedrály sv. Pavla na kaţdého návštěvníka okamţitě zapůsobí. 

 

4. 6. Královská a politická sídla 

Důleţitou součástí ţivota všech Londýňanů, ale i všech Britů je královská rodina. 

Málokterý návštěvník Londýna ví, ţe můţe kromě Buckinghamského paláce navštívit 

dalších šest královských paláců rozmístěných po celém Londýně, včetně paláce ve 

Westminsteru, v Hampton Court a v Kensigtonu. Čtvrť Westminster je povaţována za 

národní politické a královské centrum. Ve čtvrti Westminster ţijí královské rodiny jiţ tisíc 

let. Čtvrť Westminster je místem, kde se pořádají korunovace, pohřby a svatby anglických 

panovníků. Jelikoţ v této části Londýna stojí Westminsterské opatství. Kromě 

Buckinghamského paláce, který zde můţeme navštívit, se zde nachází budova parlamentu 

a zvon Big Ben.  Ulice Downing Street je bydlištěm ministerského předsedy, který bydlí 

v domě číslo 10. Tato ulice je však uzavřena, kvůli bezpečnosti ministerského předsedy a 

proto mají turisté pouze moţnost do této ulice nahlédnout přes bránu (Somorville, 2007).  

Do této podkapitoly jsem zahrnula kromě Buckinghamského paláce a budov 

parlamentu také budovu Tower of London. Tato budova je úzce spjatá jiţ od r.1080 

s panovníky Anglie. Tower of London po staletí slouţil na obranu města a jako vězení.  

Dnes jsou v něm uloţeny korunovační klenoty. 
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4. 6. 1. Palace of Westminster 

Westminsterský palác je veřejnosti znám jako budova parlamentu. Palác můţeme 

najít na ulici Parliamant street naproti Westminster Abbey. (viz. obr. 21) Od r. 1572 je 

palác sídlem dvou sněmoven, sněmovny lordů a dolní sněmovny. V Dolní sněmovně 

zasedá 659 veřejně volených členů parlamentu. S dolní sněmovnou pak sousedí sněmovna 

lordů, kde usedá více neţ 1000 členů, ti však mají pouze omezené pravomoce. Budova 

parlamentu je vystavěná ve stylu viktoriánské gotiky a stojí na základech původní stavby. 

Původní palác zničil v r. 1834 poţár. Původní palác byl sídlem anglických panovníků od 

dob Viléma Dobyvatele po Jindřicha VIII. Od té doby je palác sídlem vlády a zůstává jim 

aţ do dnes (Nicholson, 2004).  

 

Obr. 21 Palace of Westminster – (internet 28) 

Tento nejnovější palác s hodinovou věţí Big Ben postavila dvojice architektů 

Charles Barry a Augustus Welby Pugin. Jejich návrh počítal se 3 km chodeb, 11 

nádvořími, s 1200 místnostmi, 100 schodišti a s 300 m dlouhým průčelím podél řeky. Po 

ničivém poţáru se zachovala pouze Westminster Hall Viléma II., kříţová chodba, krypta 

kaple St. Stephen’s Chapel a Jewel Tower. Jewel Tower pravděpodobně slouţila jako 

pokladnice na šperky, koţešiny a zlato Eduarda III. a jako jediná zůstala nejlépe dostupnou 

starou části paláce. V r. 1847 byla rekonstrukce paláce téměř jiţ dokončena (Somorville, 

2007). 
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Průčelí paláce zdobí sochy panovníků od Viléma Dobyvatele aţ po královnu 

Viktorii. Dále Westminsterský palác zdobí zlaté věţičky. Vlevo od paláce se nachází věţ 

Victoria Tower. Zde je uloţena 1 500 000 kopií zákonů schválených od r. 1497. Věţ 

Victoria Tower byla dokončena v r. 1860. Pokud parlament zasedá, vlaje nad věţí vlajka. 

Tento konec budovy je dekorován do červené barvy a najdeme zde sněmovnu lordů. V St. 

Stephen’s Hall usedá dolní sněmovna. Interiér je dekorován do tmavě zelené barvy. 

V tomto místě stávala po 300 let kaple, ve které se parlament scházel. V nové budově z 19. 

st. byl původní půdorys kaple zachován. Tento půdorys byl zachován i při přestavbě po 2 

sv. válce, kdy byla mimo jiné i tato část bombardována. V místě kde stával v kapli oltář, se 

nyní nachází křeslo předsedy sněmovny (Nicholson, 2004). Dominantou Westerminského 

paláce je hodinová věţ Big Ben. Věţ dostala jméno podle svého zvonu, který váţí 14 t. 

Zvon je pojmenován po vrchním komisaři veřejných prací Siru Benjaminu Hallovi. Zvon 

byl nainstalován v r. 1858. Tóny zvonu jsou denně vysílány stanicí BBC a jsou symbolem 

Velké Británie po celém světě. Věţ je vysoká 106 m a je známa také díky svým hodinám. 

Pokud parlament zasedá i v nočních hodinách je vrchol věţe Big Ben osvícen. Hodiny jsou 

vyrobeny z duté mědi a jsou největšími hodinami v Británii. Hodiny určují přesný čas více 

méně od r. 1859 a mají 4 ciferníky s průměrem 7,5 m a minutovou ručičku měřící 4,25m. 

Westminsterský palác je nejčastěji fotografovanou budovou v Londýně a pro mnohé také 

symbol Velké Británie (Pleaman, 2007). 

 

4. 6. 2. Buckingham Palace 

Buckinghamský palác je oficiální rezidencí královské rodiny. (viz. obr. 22) 

Přítomnost panovníka vţdy vyznačovala vlající královská standarta. Bydlí zde královna 

Alţběta II. a její manţel vévoda z Edinburghu. Dále zde ţije princ Eduard, princezna Anna 

a vévoda z Yorku. Další pokoje má v paláci přibliţně 50 zaměstnanců. O chod paláce se 

stará asi 300 zaměstnanců. V paláci se projednávají oficiální záleţitosti monarchie, 

pořádají se zde slavnosti, bankety pro hlavy cizích států. Některé ze síní jsou v letních 
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měsících otevřeny pro širokou veřejnost. Velice vyhledávanou ceremonií turisty je střídání 

stráţí před Buckinghamským palácem (Pleaman, 2007). 

 

Obr. 22 Buckingham palace – (internet 29) 

 

Původní královské sídlo bylo postaveno v r. 1705 na okraji tehdejšího Londýna pro 

vévodu z Buckinghamu. Od svého vzniku byl palác několikrát přestaven. V r. 1826 pověřil 

Jiří IV. Johna Nashe, aby začal sídlo rozšiřovat a přestavěl ho na velký palác. Poprvé však 

byl palác obydlený královnou Viktorii. V letech 1847 – 1850 bylo vybudováno východní 

křídlo. Toto křídlo bylo vybudováno pro potřeby královny Viktorie. Byl zde vystavěn 

velký taneční sál o délce 37,5 m. Svou současnou podobu získal palác aţ ve 20. letech 

minulého století. Kdy bylo dokončeno v r. 1913 dlouhé průčelí. V paláci se nachází 600 

místností, 19 státních pokojů, 52 královských komnat a pokojů pro hosty. Je zde 188 

pokojů pro personál a 78 koupelen. Mezi nejvelkolepější místnosti v paláci patří modrý, 

bílý a zelený přijímací salón, hudební síň a trůnní sál. Návštěvníci mohou obdivovat 

bohatě zdobené a detailně propracované plastické výzdoby a stropy. V paláci se také 

nachází královská sbírka umění, která patří k nejlepším na světě (Nicholson, 2004). 

Návštěvníci vcházejí do paláce přes Ambassadors Court. Po dvojitém schodišti 

z carrarského mramoru se dostanou do patra, kde si mohou prohlédnout zelený přijímací 
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sál a trůnní sál. Poté následuje obrazová galerie Picture Gallery. Zde se nachází obraz 

Anthona van Dycka z r. 1633, kde je vyobrazen Karel I. na koni. V paláci je moţné si 

prohlédnout dále místnosti jako je jídelna, modrý sál, hudební síň, bílý přijímací salón. 

Z těchto místností je výhled na 18,2 ha překrásných zahrad. Kaţdým rokem jsou v těchto 

zahradách pořádány garden party, na tyto slavnosti je pozváno vţdy více neţ 9000 hostů. 

Velkou část královské umělecké sbírky je moţné shlédnout v Queen’s Gallery, která byla 

nově přistavena a rozšířena. Vystavovaná díla se pravidelně obměňují a jsou soukromou 

sbírkou královny. Tato sbírka patří k nejkvalitnějším soukromým sbírkám na světě. 

Nedaleko Buckinghamského paláce se nacházejí Nashovy konírny. V těchto konírnách je 

stále moţné vidět původní malovaný státní kočár z r. 1761. Tento kočár je stále vyuţíván 

pro královské ceremoniální potřeby (Nicholson, 2004).  

I kdyţ se říká, ţe královská rodina nemá k Buckinghamskému paláci ţádný vztah. 

A raději tráví svůj volný čas na sídlech ve Windsoru, Sandringhamu a Balmoralu je palác 

dominantou Londýna a jedním z největších lákadel pro turisty (Somerville, 2007). 

 

4. 6. 3. Tower of London 

Tuto pevnost jsem se rozhodla vloţit do této podkapitoly, protoţe si myslím, ţe je 

úzce spjatá s panovníky Anglie, a jelikoţ je  místem, kde jsou uloţeny korunovační klenoty 

Anglie. Tuto nejzachovalejší středověkou pevnost v Británii nechal vystavět na obranu 

města Vilém Dobyvatel r. 1066. Pevnost nechal vybudovat mezi anglosaskými a římskými 

hradbami. (viz. obr. 23) Tato centrální část se nazývá White Tower. Při výstavbě bylo 

pouţito jako stavební materiál bílý kámen z Francie. Zdi pevnosti dosahují téměř do výšky 

27,5 m a jsou široké přes 4,5m (Leapman, 2007). Uvnitř pevnosti se nachází 3 studny, 

hodovní místnost, poradní síň, kaple, kostel, ţalář a kobka. Prvním králem, který zde 

bydlel, byl normanský král Štěpán. Posledním panovníkem, jenţ zde sídlil, byl Jakub I. Za 

vlády Richarda II. byl přistavěn příkop. Jindřich III. zahájil za své vlády stavbu vnitřních 

hradeb a příkopů a nechal vystavět královský palác. Eduard I. zde nechal přemístit 

mincovnu a korunovační klenoty. Pevnost dlouho dobu vzbuzovala mezi lidmi strach, 
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jelikoţ Tower byl znám jako vězení. Dokonce král Jindřich VIII. zde poslal na smrt dvě 

své manţelky. Jiţ za vlády Karla II. se stal Tower turistickou atrakcí. Král umoţnil široké 

veřejnosti prohlídku korunovačních klenotů a rytířského brnění (Nicholson, 2004). 

 

Obr. 23 Tower of London – (internet 30) 

K pevnosti je moţné se dostat přes viktoriánský most Tower Bridge. (viz. obr. 24) 

Výstavba mostu začala v r. 1886. Most má dvě věţe, které měří 65 m. Tower Bridge je 

posledním mostem na řece Temţi (internet 7.). 

 

Obr. 24 Tower Bridge – (internet 31) 
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 Do pevnosti se vchází přes věţ Bryward Tower, která se nachází v jihozápadním 

rohu. Rozhodně prvním místem, které by měl návštěvník zhlédnout je Waterloo Barracks. 

Zde jsou uloţeny korunovační klenoty. Korunovační klenoty zahrnují královské koruny, 

těch je v pevnosti Toweru vystaveno 10. Dále ţezla, meče a říšská jablíčka. Většina 

korunovačních klenotů pochází z r. 1661, které se pouţívaly při korunovacích a jiných 

slavnostních příleţitostech. Nejzajímavější korunou v klenotnici je Císařská královská 

koruna. Koruna je osázena 2868 diamanty. Safír, který tuto korunu zdobí, pochází z doby 

vlády Eduarda Vyznavače z let 1003 – 1066. Koruna byla poţitá i při korunovaci královny 

Alţběty II. (Williams, 2002) Kromě koruny jsou důleţitou součástí korunovačních klenotů 

i jiné klenoty jako např. jablko. Korunovační jablko je dutá zlatá koule, která váţí kolem 

1,3 kg a je pokrytá drahokamy. V korunovačním ţezle se nachází největší broušený 

diamant na světě. Diamant má velikost slepičího vejce. Diamant je první hvězdou Afriky a 

váţí 530 karátů. Ve Waterloo Barracks je vystavena ampule a lţíce, které slouţili 

k pomazání panovníka. Ampule a lţíce byly vyrobeny v r. 1399. Kromě korunovačních 

klenotů je moţné vidět na Toweru popraviště, pozůstatky římských hradeb. Středověké 

brnění, zbraně, pozůstatky po říčním člunu a středověkých krbech a jiné exponáty jsou 

vystaveny v nejstarší dochované budově White Tower. Je zde vystaveno i 10 soch 

anglických monarchů v ţivotní velikosti. Králové jsou oděni do brnění a sedí na koních. 

Tyto sochy pocházejí z Tudorovského období. Dále je moţné si prohlédnout malou kapli 

St. John’s Chapel a kostel St. Peter ad Vincula (Leapman, 2007). 

Nejslavnějšími obyvateli pevnosti Tower je hejno 7 krkavců. O toto hejno pečuje 

jeden ze stráţců tzv. vrchní krkavčí. Nikdo však netuší, kdy se krkavci na Toweru usídlili. 

Krkavcům jsou na jedné straně přistřiţená křídla, protoţe legenda praví, ţe pokud krkavci 

pevnost opustí, království se zhroutí. Dalšími velice oblíbenými obyvateli pevnosti jsou 

stráţci Yeoman Warders nebo Beefeaters. Stráţci střeţí pevnost Tower of London od r. 

1485 aţ do dnes (Nicholson, 2004). 
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5 Závěr 

Cílem této práce, bylo poskytnutí informací o nejzajímavějších místech a 

turistických památkách Londýna. Památky, které jsem ve své práci popisovala, jsem sama 

navštívila. Kromě těchto památek, jsem při své cestě do Anglie navštívila také město 

Stratford nad Avonem. Toto město je známé jako rodiště Williama Shakespeara. Dále 

univerzitní města Cambridge a Ofxord. Při návštěvě královských sídel jsme podnikli výlet 

i na královské sídlo Windsor. Největší dojem, však na mě udělalo město Londýn. Nejen 

jeho památky, ale i multikulturnost, která je zde vidět na kaţdém rohu. Rozhodně, Londýn 

není městem, který by šel projít za pár dní. Londýn je místem, kde je vţdy co vidět, co 

navštívit a prozkoumat. Expozice vystavené v muzeích a galeriích jsou tak obsáhle, ţe by 

si měl kaţdý návštěvník nejdříve rozmyslet, co by chtěl vidět a pak si to prohlédnout.  

Nejtěţším úkolem v mé práci, bylo opatřit si nějakou literaturu, která by se 

zabývala geologií Velké Británie a okolí Londýna. Knihy, které jsem si vypůjčila, byly 

napsané v 80. letech nebo v nich byly pouze stručné informace. Při psaní této části první 

kapitoly mi nejvíce pomohl průvodce o Velké Británii od National Geographic. 

Poté jsem pomocí průvodců a vlastních zkušeností začala vybírat památky a 

turistické atrakce, které bych do své práce zařadila. Nakonec jsem vybrala do kaţdé 

kategorie tři památky. Myslím, ţe výběr byl správný, jelikoţ kaţdá budova je svým 

způsobem zajímavá a návštěvník si tak vţdy vybere to, co ho nejvíce zajímá. Ať uţ jde o 

architekturu budovy nebo exponáty, které se v ní nacházejí. 

Myslím si, ţe cíl své práce jsem splnila. Kdo přijede do Londýna poprvé, téměř 

určitě se vrátí, aby si znovu prohlédnul místa, která si oblíbil nebo navštívil další 

zajímavosti. Toto tvrzení potvrzují stále miliony turistů, kteří sem kaţdý rok přijíţdějí 

znovu a znovu. 
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