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Lekce 25: Památky v České republice 
 
1. Místa, která musíte navštívit 
2. Kam pojedeme na výlet? 
3. Cestujeme po České republice 
4. Důležité výrazy a fráze 
5. Test  
 

1. Místa, která musíte navštívit 
 
Víte, co je UNESCO? Čtěte text a vyberte, co je správně.  
 
UNESCO je zkratka anglického názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation, tedy Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Toto označení říká: „Tohle místo je 
na celém světě výjimečné a jedinečné. Je to naše společné dědictví, které musíme chránit.“ Na 
Seznamu UNESCO je 12 míst v České republice.  
 
Co znamená označení UNESCO? these multiple choice must be seen with the text above 
 

Tohle je nejstarší místo na 
světě. 

Tohle je nejdražší turistické 
místo na světě. 

Neexistuje stejné místo na 
světě. 

 
Kolik míst v České republice je označeno UNESCO? 

devět dvanáct dvacet 

 
25_1_1-8 Budete číst text o 6 českých památkách UNESCO, ve kterém jsou tyto výrazy. Co je 
to? Doplňte k obrázkům. Pak kontrolujte poslechem. 
gotický chrám  rybník  stříbro  synagoga 
židovský hřbitov zámek  vesnice  zahrada 
 
This chapter focuses on the Czech UNESCO monuments, so the pictures must look exactly the same 
as real places or it is necessary to buy the photoes (most of them are from istockphoto.com) or found 
at http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page. 

.gothic durch of st. Barbara 
at Kutna Hora  

 

garden of a 
chateau 
Kroměříž 

 

chateau Telč (focus 
on the chateu, not the 
lake) 

 

jewish cemetery from 
Třebíč 

 

1. gotický chrám 25_1_1 2. zahrada 
25_1_2 

3. zámek 25_1_3 4. židovský hřbitov 
25_1_4 
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village Holašovice 

 

focus on the 
pond 

 

silver 

 

synagogue of Třebíč 
(the jewish symbol 
must be seen) 

 
5. vesnice 25_1_5 6. rybník 25_1_6 7. stříbro 25_1_7 8. synagoga 25_1_8 

 
Čtěte text o 6 českých památkách UNESCO. Pak vyberte, co je správně.  
 

Památky UNESCO v České republice 
 
Český Krumlov je romantické místo, kam rádi jezdí turisté i zamilované páry. Turisté obdivují 
renesanční a barokní domy a zámek. Areál zámku je druhý největší zámecký komplex v České 
republice (první je Pražský hrad). Český Krumlov leží nad Vltavou a ze zámku je krásný výhled na 
město. 
 
Holašovice se jmenuje malá vesnice v jižních Čechách. Domy tady mají zajímavé dekorace ve stylu, 
který se jmenuje lidové baroko. Je tady taky hospoda, kovárna a kaple. Vesnice má jedinečnou 
atmosféru a každý rok v létě se tady konají trhy. 
 
Kroměříž je známá díky zámku, kde se každý rok konají hudební festivaly, výstavy a konference. 
Zámek má zajímavou krásnou zahradu, která je geometricky pravidelná, a má také labyrint. 
 
Kutná Hora je také oblíbené místo turistů. Dříve se v Kutné Hoře těžilo stříbro a dnes je tam České 
muzeum stříbra. V Kutné Hoře můžete vidět nádherný gotický chrám svaté Barbory. Známý je také 
Sedlec u Kutné Hory, kde je kostel, který je uvnitř z lidských kostí. 
 
Telč leží v polovině cesty mezi Prahou a Vídní. Na náměstí s kašnou můžete vidět domy ze 16. 
století. Telč je známá také díky renesančnímu zámeckému komplexu, historickému centru a 
rybníkům. 
 
Třebíč kdysi byla významné centrum židovské kultury na Moravě. Židovská čtvrť má více než 120 
obytných domů a židovské instituce. Je tam budova radnice, školy a rabinátu. V Zadní synagoze je 
expozice informací o historii židovské čtvrti. Na židovském hřbitově můžete vidět asi 3 000 
kamenných náhrobků. Nejstarší je z roku 1631. U hřbitova je také synagoga s krásným interiérem. 
 
Český Krumlov je u Vltavy.   ANO/NE 
Holašovice jsou velké město.   ANO/NE 
Kroměříž má zahradu s labyrintem.  ANO/NE 
V Kutné Hoře je muzeum stříbra.  ANO/NE 
V Telči můžete vidět kostel z lidských kostí. ANO/NE 
Třebíč byla židovským centrem.   ANO/NE 
 
VŠIMNĚTE SI: Česká republika má celkem 12 památek UNESCO. Další památky jsou: Brno, 
Lednicko-valtický areál, Litomyšl, Olomouc, Praha, Žďár nad Sázavou.  
 
GRAMATIKA: Místní jména, která končí na koncovku -ice, například Holašovice, mají většinou formu 
plurálu. Proto říkáme: Holašovice jsou velké město.  
 
25_2_1-6 Jak se tato místa jmenují Podívejte se na fotografie a doplňte. Pak kontrolujte 
poslechem. 
 
Český Krumlov  Holašovice Kroměříž Kutná Hora Telč Třebíč 
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This chapter focuses on the Czech UNESCO monuments, so the pictures must look exactly the 
same as real places or it is necessary to buy photoes (these ones are from http://www.unesco-
czech.cz/ ). 
 

 Český Krumlov 
 

Kutná Hora 

 
 

1. Český Krumlov 25_2_1 2. Kutná Hora 25_2_2 

 Kroměříž 

Holašovice 

 
3. Kroměříž 25_2_3 4. Holašovice 25_2_4 

 Telč 
 

Třebíč 

 
5. Telč 25_2_5 6. Třebíč 25_2_6 

 
Co to znamená? Spojte. 
místo, odkud vidíte celé město    nádherný výhled 
velmi krásný      labyrint  nádherný 
místo, kde je hodně cest a hledáte cestu ven  obytný  labyrint 
určený k bydlení     výhled  obytný 
místo, kde leží mrtví      těžit  hřbitov 
získávat něco ze země, například stříbro  hřbitov  těžit 
 
Čtěte text ještě jednou. Vyberte, co je správně. The text about 6 historical places of interest from 
above should be seen here again (Český Krumlov …. Třebíč) 
 
Židovský hřbitov můžete vidět v Kroměříži/v Kutné Hoře/v Třebíči. 
Historická vesnice se jmenuje Holašovice/Kutná Hora/Telč. 
Krásný výhled na město a řeku Vltavu je v Českém Krumlově/v Kroměříži/v Kutné Hoře. 
Zámek se zahradou a historické náměstí můžeme vidět v Telči/v Holašovicích/v Třebíči. 
Nádherná geometricky symetrická zahrada je v Českém Krumlově/v Kroměříži/v Kutné Hoře. 
Gotický chrám svaté Barbory je v Českém Krumlově/v Kroměříži/v Kutné Hoře. 
Druhý největší zámecký areál v České republice je v Kutné Hoře/v Telči/v Českém Krumlově. 
Lidové baroko můžete vidět v Holašovicích/v Kutné Hoře/v Třebíči. 
Labyrint je v Třebíči/v Kroměříži/v Českém Krumlově. 
Rybníky můžete vidět v Třebíči/v Telči/v Holašovicích. 
 
Zopakujte si koncovky lokálu. Napište správnou formu. 
They will need Czech letters here. 
  
Rybníky můžeme vidět v Telči (Telč). 
Židovský hřbitov je v Třebíči (Třebíč). 

http://www.unesco-czech.cz/
http://www.unesco-czech.cz/
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Geometricky symetrická zahrada a labyrint jsou v Kroměříži (Kroměříž). 
Gotický chrám svaté Barbory můžeme vidět v Kutné Hoře (Kutná Hora). 
Druhý největší zámecký komplex je v Českém Krumlově (Český Krumlov). 
 
Jaká místa ze seznamu UNESCO byste chtěli vidět a proč? Napište o sobě.  
There will be no correct solution here. 
Chtěl/Chtěla bych vidět..., protože... 
 
Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. 
 
25_3_1 v Kutné Hoře, 25_3_2 v Kroměříži, 25_3_3 v Třebíči, 25_3_4 stříbro, 25_3_5 hřbitov 
 
25_4_1 krásný výhled, 25_4_2 nádherný zámek, 25_4_3 romantické místo, 25_4_4 gotický chrám 
 
VŠIMNĚTE SI: Církevní památky se často jmenují po nějakém světci. Pro jejich označení používáme 
posesivní genitiv, například:  
svatý Václav – socha svatého Václava 
svatý Vít – chrám svatého Víta 
svatá Barbora – chrám svaté Barbory 
svatá Ludmila – socha svaté Ludmily 
Více o použití genitivu najdete zde. GG 7. 2 Tabulku genitivu singuláru najdete zde. GG 7. 2. 1 
Tabulku genitivu plurálu najdete zde. GG 7. 2. 2 

2. Kam pojedeme na výlet? 
 
25_5 Šmídovi plánují výlet. Poslouchejte, kam pojedou. Vyberte, co je správně. 
 

A picture of a family: mother, father, daughter (about 6-8 years) 
and son (about 4-6 years) talking, watching web 
page/tablet/notebook. Something like this. 

 
 
Šmídovi nikdy nebyli na Karlštejně.  ANO/NE 
Šmídovi nikdy nebyli v Telči.   ANO/NE 
V Telči je zámek se zahradou.   ANO/NE 
V Telči je zajímavé nádraží.   ANO/NE 
 
Tatínek, maminka, jejich syn Sam a jejich dcera Karolína pojedou do Telče. Chtějí vidět 
renesanční sály. Kolik zaplatí? Čtěte ceník a vyberte, co je správně.  
This chart should be seen on one screen with the multiple choice (Šmídovi zaplatí 440, 360, 300 Kč) 
 
Telč: Prohlídka s českým výkladem - Vstupné 
 

 Trasa A 
Renesanční sály 

Trasa B 
Obytné místnosti 

Plné vstupné 110,- Kč   90,- Kč 

Děti (6 - 15 let), studenti, ZTP   70,- Kč   60,- Kč 

Důchodci (od 65 let)   80,- Kč   70,- Kč 

Rodinné vstupné 
2 dospělí + 2-3 děti (6 - 15 let) 

300,- Kč 250,- Kč 
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Šmídovi zaplatí 
 

440 Kč 360 Kč 300 Kč 

 
Kdy můžete navštívit zámek Telč? Čtěte a vyberte, co je správně. This should look like a web info 
 

ZÁMEK TELČ 
 
Státní zámek Telč je v roce 2015 zpřístupněn veřejnosti od 1. 4. do 31. 10. denně kromě pondělí. 
 
Prohlídková trasa A (renesanční sály) je veřejnosti zpřístupněna od 1. 4. do 31. 10. 2014. 
Prohlídka je pouze s průvodcem. Trvá 50 minut. Kapacita prohlídkové trasy je maximálně 45 osob. 
 
Prohlídková trasa B (obytné místnosti posledních majitelů zámku) je veřejnosti zpřístupněna od 1. 
5. do 30. 9. 2014. 
Prohlídka je pouze s průvodcem. Trvá 40 minut. Kapacita prohlídkové trasy je maximálně 20 osob. 
 
Prohlídková trasa C (zámecká galerie) je veřejnosti zpřístupněna od 20. 4. do 30. 9. 2014. 
Prohlídka je bez průvodce a není časově omezena. 
 
Provozní doba  
TRASA A       
Renesanční sály   Provozní doba    Poslední prohlídka 
duben, říjen 10:00 - 16:00   15:00 

polední přestávka 
11:45 - 13:00 

květen, červen, září 10:00 - 17:00   16:00 
polední přestávka 
12:00 - 13:00 

červenec, srpen 9:00 - 18:00   17:00 
polední přestávka 
12:00 - 13:00 

 
These multiple choices must be seen with the text above (the „web info“) 
 
Na zámku si můžete vybrat prohlídku ze … různých tras. 
 

tří čtyř pěti 

 
Nejkratší trasa trvá 

třicet minut čtyřicet minut padesát minut 

 
Zámek má 

otevřeno denně zavřeno v neděli zavřeno v pondělí 

 
Zámek má otevřeno 

od dubna do konce října od května do konce října od dubna do konce září 

 
Průvodce nechodí 

do galerie do obytných místností do renesančních sálů 

 
V červenci a srpnu začíná poslední prohlídka 

ve tři hodiny odpoledne ve čtyři hodiny odpoledne v pět hodin odpoledne 

 
V září musíte ze zámku odejít nejpozději 

ve tři hodiny odpoledne v pět hodin odpoledne v sedm hodin večer 

 
Poslouchejte a opakujte. 
25_6_1 nakonec 

http://www.zamek-telc.eu/prohlidkove-trasy/trasa-b-obytne-mistnosti/
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25_6_2 na procházku 
25_6_3 po prohlídce 
25_6_4 průvodce 
25_6_5 renesanční sály 
25_6_6 skoro hodinu 
25_6_7 za vstupenky 
 
25_7 Paní Šmídová vypráví kolegyni v práci, kde byli o víkendu. Doplňte do textu. Kontrolujte 
poslechem.  
nakonec  na procházku   po prohlídce   průvodce
  
rodinné vstupné  renesanční sály  skoro hodinu   za vstupenky 
 
O víkendu jsme byli v Telči. Chtěli jsme vidět renesanční sály v zámku. Za vstupenky jsme zaplatili 
300 korun, tak to pro 4 lidi nebylo tak drahé, naštěstí měli rodinné vstupné. Prohlídka začala 
v jedenáct hodin a trvala skoro hodinu, ale všem se líbila, protože průvodce mluvil zajímavě. Po 
prohlídce jsme šli na procházku do zahrady, prohlédli jsme si domy na náměstí a nakonec jsme šli na 
oběd do restaurace.  
 

3. Cestujeme po České republice 
 
Jaké části má Česká republika? Vyberte, co je správně. 
A map of the Czech republic with the three parts shown, like this. But without the words. 
 

 
 
Česká republika má tři historické části. Dělí se na  
 

Česko, Moravu a Slovensko Moravu, Slezsko a Slovensko Čechy, Moravu a Slezsko 

 
V těchto částech  
 

lidé jinak mluví lidé platí jinými penězi platí jiná dopravní pravidla 

 
Jaké části má Česká republika? Doplňte do mapy názvy. 
 
Čechy  Morava  Slezsko 
 
A map of the Czech republic with the three parts shown.Now the students will put the correct words to 
the right places. 
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Víte, co je to? Doplňte názvy. 
 
kino a klub Lucerna hrad Špilberk Pražský hrad  vila Tugendhat   
 

vila Tugendhat 

 

Špilberk 

 
vila Tugendhat hrad Špilberk 

Pražský hrad 

 

kino a klub Lucerna 

 
Pražský hrad kino a klub Lucerna 

 
25_8_1-2 Andrej a Zuzana studují na univerzitě v Hradci Králové. O víkendu navštívili dvě 
česká města. Kde Andrej a Zuzana byli? Poslouchejte dialogy a vyberte, co je správně. 
 
Andrej byl v Brně/v Praze 
Zuzana byla v Brně/v Praze 
 
25_8_1-3 Poslouchejte dialogy ještě jednou.  
 
25_8_1 Andrej byl o víkendu v Brně. Teď mluví s kolegou v práci. Jaký měl problém? 
 

Andrej ztratil jízdenku. Andrej nemohl najít cestu. Andrej nestihl autobus. 

 
Andrej slyšel „Musíte jít tam, jak jezdijó šaliny.“ Co to znamená? 
 

Musíte jít tam, kde jezdí 
tramvaje. 

Musíte jít tam, kde jezdí 
motorky. 

Musíte jít tam, kde jezdí taxíky. 

 
25_8_2 Zuzana byla o víkendu v Praze. Co se jí nelíbilo? 
 

Oblečení lidí. Hudba v klubu. Jak lidé mluvili. 

 
Spojte standardní a nestandardní výrazy. 
šalina  Pražský hrad tramvaj 
jezdijó  od  jezdí (pl.) 
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vod   Nevím.  od 
Pražskej hrad jezdí (pl.) Pražský hrad 
Nevim.  tramvaj  Nevím. 
 
VŠIMNĚTE SI: V Praze a ve středních Čechách můžete slyšet takzvanou obecnou češtinu. Více o 
obecné češtině zde. GG 31 V jiných částech České republiky můžete slyšet různé dialekty. Výrazný je 
například dialekt, kterým se mluví v Brně nebo v Ostravě. Obecná čeština se ale díky médiím a 
cestování postupně dostává i do jiných částí České republiky. Naopak tradiční dialekty pomalu mizí. 
 

4. Důležité výrazy a fráze 
 
plné vstupné 
polední přestávka 
prohlídková trasa 
provozní doba 
rodinné vstupné 
vstupné pro děti, studenty a důchodce 
 
Koupili jsme si průvodce po Praze.. 
Prohlédli jsme si domy na náměstí. 
Prohlídka končí v... 
Prohlídka trvá 45 minut. 
Prohlídka začíná v... 
Průvodce mluvil zajímavě. 
V pondělí je zavřeno. 
Zámek je zpřístupněn veřejnosti. 
Zámek má otevřeno denně. 
 

5. Test 
 
Co je to? Napište správně. 
MEKZÁ  zámek 
VBŘIHTO hřbitov 
BNÍRYK rybník 
SEVCENI vesnice 
MCHÁR chrám 
GANASYGO synagoga 
BROTŘÍS stříbro 
AZHRAAD zahrada 
 
Jak se jmenuje místo, kde najdete tyto památky? 
 
Kutná Hora Brno Třebíč  Telč Holašovice Praha 
 

vila Tugendhat 

 

Praha 

 

Třebíč 

 
 

Brno Praha Třebíč 

Kutna Hora Holašovice Telč 
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Kutná Hora Holašovice Telč 

 
Spojte. 
Šmídovi zaplatili 300 korun hodinu.   za vstupenky. 
Prohlídka trvala   v 15 hodin.  hodinu. 
Zámek má otevřeno  za vstupenky.  denně kromě pondělí. 
Prohlídka začíná  zámeckou zahradou. v 15 hodin. 
Průvodce   denně kromě pondělí. mluvil zajímavě. 
Prošli se   mluvil zajímavě. zámeckou zahradou. 
 
Vyberte, co je správně. 
 
Slovo „šalina“ můžete slyšet 
 

v Praze. v Brně. 

 
Větu „Vod tramvaje musite jít nahoru na ten velkej kopec.“ můžete slyšet  
 

v Praze. v Brně. 

 
 
 


