
Přírodní úkazy 

Někdy vidíte fotku a řeknete si, že není možné, aby takové místo na té naší 

planetě existovalo. Že to musí být Photoshop nebo jinak upravená fotka. 

Připravili jsme si pro vás 33 míst, u kterých vám garantujeme, že existují!  



Kaňon 

Antelope, 

Arizona (USA)  

Kaňon byl vytvořen díky tekoucí vodě, která zde proplouvala miliony let.  



Pohoří Tianzi, Čína  

Tyto unikátně vysoké a úzké hory vypadají tak „mimozemsky“, 

že byly dokonce použity ve filmu Avatar.  



Strážci Arktidy, Finsko  

Tito strážci jsou vlastně obrovské stromy obalené sněhem a ledem 

při -40 až -15 stupních Celsia.  



Jeskyně Reed Flute, Čína  

240 metrů dlouhé jeskyně jsou jednou z nejoblíbenějších atrakcí 

Číny přes 1200 let! V současnosti jsou jeskyně nasvíceny barevnými 

světly, aby více podtrhly surreální atmosféru.  



Národní park Skaftafell, Island  

Ve Skaftafellu najdete mimo jiné i ledové jeskyně. Ty jsou dočasně 

vytvořené na hranách ledovce, kde v něm tekoucí voda vytváří díry.  



Bigarský vodopád, Rumunsko  

Tento 8 metrů vysoký vodopád je jeden z nejkrásnějších na světě.  



Moře hvězd, ostrov 

Vadhoo, Maledivy  

Během dne vypadá tato pláž 

jako každá jiná, ale teprve 

v noci přichází k životu. 

Třpytky tvoří mořští mikroby 

nazývaní phytoplankton.  



Grand Prismatic Spring, Wyoming (USA)  

Největší termální pramen ve Spojených státech a třetí největší na světě. 

Světlé okraje mají na svědomí pigmenty mikrobů, které rostou na krajích.  



Deadvlei, 

Namibie  

Ne, opravdu to jsou fotky, 

 žádné obrazy. Za stromy se totiž tyčí 

 největší písečná duna světa.  



Tyrkysový led, Bajkal, Rusko  

Kolem května, kdy Bajkal rozmrzává, led praská a vytváří ledové útvary. 

Ty pak díky odrazu vody vypadají jako by byly z tyrkysu.  



Ostrov Sokotra, Jemen  

Jednu třetinu rostlin,  

které rostou na ostrově Sokotra,  

nenajdete nikde jinde na světě. 

 Například Dračinec, 

 který vypadá jako deštník.  



Reliéf Zhangye Danxia, Gansu, Čína  

Tento reliéf je výsledkem červeného písku, minerálů a 24 milionů let.  



Pamukkale, 

Turecko  

Prameny Pamukkale utvářely 

vápencovou krajinu miliony let. 

Jedno z nejpopulárnějších 

turistických míst Turecka.  



Tunel lásky, Klevan, Ukrajina  

Tunel lásky se vytvaroval během několika let, jak tudy třikrát denně projížděly vlaky.  



Jezero Hillier, 

Austrálie  

Jezero Hillier je růžové díky kombinaci 

řas a bakterií. Netradiční barva ale nemá 

vliv ani na člověka ani na přírodu kolem.  



Jeskyně světlušek, Waitomo, Nový Zéland  

Tisíce světlušek na stropě ozařující celou jeskyni vytváří 

neskutečný pohled, jako ze sci-fi filmu.  



Kraj Yuanyang, 

Čína  

Mnohaleté pěstování rýže 

vytvořilo zvláštní, ale krásný, 

pohled na celou krajinu.  



Řeka Caňo 

Cristales, 

Kolumbie  

Díky mnoha mikrobům 

 se barva této řeky  

na různých místech mění. 

 Mnozí ji považují za nejkrásnější řeku světa.  



Mramorové jeskyně, Patagonie  

Jeskyně se vytvořily díky narážení vln a uhličitanu vápenatému po tísíce let.  



Giant’s Causeway, 

Severní Irsko  

Před 50 až 60 miliony lety 

 zde byla sopečná aktivita. 

 Postupem času, jak láva chladla, 

 vytvořila takto dokonalé varhanové sloupce.  



Gejzír Fly, Nevada (USA)  

Gejzír Fly byl vytvořen náhodou, když se zde vrtala studna. Minerály a 

řasy se draly na povrch a vytvořily tyto mimozemské útvary.  



Podvodní vodopád, Mauricius  

Takový vodopád nenajdete nikde jinde než na Mauriciu.  



Roraima, 

Venezuela 

Hora 

Hora Roraima je jedna 

 z nejstarších hor na světě. 

 Před dvěma miliardami let 

 byla tato hora vytažena ze země 

 díky aktivitám tektonických desek.  



Aogashima, Japonsko  

Aogashima je ostrov sopečného původu s další sopkou uprostřed  



Fingalova jeskyně, Skotsko  

Stejně jako Giant’s Causeway byla i tato jeskyně vytvořená 

sopečnými aktivitami a následným chladnutím lávy.  



Podvodní řeka 

Cenote Angelita, 

Mexiko  

Pod řekou Cenote Angelita 

 je další proud tekoucí vody. 

 Řeka je plná sulfanu,  

který je těžší než slaná voda.  



Jeskyně Naica, 

Mexiko  

Tato jeskyně je pokryta až 15 metrů 

dlouhými krystaly. 

 Mekka všech milovníků jeskyní.  



Skrytá pláž, Mexiko  

Tato pláž byla vytvořena vojenským testem výbušnin na začátku 20. století.  



Natronové jezero, Tanzanie  

Kvůli vysokému podílu soli, v tomto jezeře žijí 

mikroorganismy, které produkují červený pigment.  



Oko Afriky, Mauretánie  

Tyto podivné skály s průměrem 24 mil a přezdívkou „Oko Afriky“ se nacházejí v 

Mauretánii. Dlouhou dobu si vědci mysleli, že sem spadl asteroid.  



Islandská 

vysočina  

Během dne zde můžete vidět 

 nejkrásnější ledovce, 

 krátery a gejzíry,  

ale to nejlepší přijde v noci 

 – polární záře.  



Plitvická jezera, Chorvatsko  

Národní park Plitvice je největší v Chorvatsku a nejstarší v Jihovýchodní Evropě. 

Natáčel se zde i legendární Vinnetou.  
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