
Praha 
Hlavním městem České republiky je Praha.  

Patří mezi nejkrásnější města na světě.  

Je největším městem v ČR a zároveň  

samostatným krajem. V roce 2011 zde  

žilo 1 260 470 obyvatel. Další sem přijíždějí  

každý den za prací nebo kulturou. Leží  

uprostřed Středočeského kraje. 

Město na Vltavě patřilo odedávna  

k obydleným oblastem. Postupně se stalo 

i sídelním místem českých panovníků.  

V Praze se zachovalo mnoho historických památek. Mezi nejstarší patří Staré Město Pražské, 

Hradčany, Malá Strana, Pražský hrad. 

V Praze sídlí prezident republiky, vláda, parlament a senát. Zastoupení tu mají velké světové firmy a 

důležité státní úřady. Sídlí tu mezinárodní organizace, banky a pojišťovny. Ve městě je postaveno 

plno hotelů, restaurací obchodů a obchodních center. Nemohou chybět ani sportoviště (stadiony, 

hřiště, plavecké bazény nebo závodiště). Návštěvníci mohou zajít do největší české ZOO nebo 

botanické zahrady. 

Lidé se po městě dopravují podzemní dráhou – metrem – které jinde v ČR není. Vedle toho jezdí 

v Praze tramvaje, trolejbusy, autobusy, auta a vlakové soupravy. Je zde také největší české letiště 

v Ruzyni. Nese jméno po prvním prezidentovi České republiky Václavu Havlovi. Bohatý je kulturní 

život. Na nábřeží Vltavy stojí Národní divadlo, na Václavském náměstí je Národní muzeum. V celém 

městě je spousta dalších divadel, galerií, kin a kulturních koncertních sálů. Své umění sen přijíždějí 

předvést nejznámější umělci světa. Praha je nejnavštěvovanějším městem naší republiky. 

 

1. úkol: Přečti si text a odpověz na otázky, splň úkoly: 

1. Najdi v textu slova: zachovalo, sportoviště, prvním, galerií, uprostřed. Podtrhni je červenou 

barvou 

2. Nahraď slovo nejdůležitější jiným slovem stejného významu. 

 

_________________________________________________ 

3. Píše se v textu o dopravě? Pokud ano, podtrhni slova, která to potvrzují zeleně. 

 

4. Můžeš z informací v textu vyčíst, jak se jmenuje český prezident? _____________ 

5. Napiš slova opačného významu ke slovům: 

 

největší ____________________________ 

 

nejkrásnější ________________________ 

 

chybět ____________________________ 

 

  



2. úkol: DOPLŇ NÁZVY PRAŽSKÝCH PAMÁTEK a významných pražských míst 

______________________________________ největší náměstí v České republice. 

_______________________________________divadlo, které si postavili Češi z vlastních sbírek. 

_______________________________________největší hradní komplex na světě. 

_______________________________________ chrám, jehož stavba započala ve 14.století a byla 
dokončena ve století 20.. 

_________________________________________nejstarší univerzita ve střední Evropě. 

_________________________________________rychlý způsob dopravy v Praze. 

3. úkol: VYLUŠTI KŘÍŽOVKU 

 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

               

1. Letiště Václava …. 

2. Kněžna, která předpověděla slávu Prahy 

3. Nejstarší česká univerzita 

4. Název pro vysokou školu 

5. Hradčany jsou sídlo… 

6. Chrám sv.  …. 

7. velký významný kostel 

8. ……………radnice, kde je umístěn orloj 

9. Karlův…          

10. Rychlý dopravní prostředek          

11. …..divadlo          

 


