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Praga 

Superfície 
78.866 km² 

Habitants 
10.693.939 habitants 

Any adhesió a la Unió Europea 
1 de maig de 2004 

Sistema polític 
República parlamentària 

Idiomes oficials 
Txec 

Relleu i principals elements geogràfics 
Bohèmia, a l’oest, està formada per una conca drenada pel riu Elba i el Vlatva. Està 

envoltada de muntanyes de baixa altitud. El punt més elevat del país és el Sněžka, amb 

1.602 metres sobre el nivell del mar. La regió oriental, Moràvia, també és muntanyosa i 

drenada pel riu Morava. Les aigües txeques drenen en tres llocs: el mar del Nord, el mar 

Bàltic i el mar Negre, però la República Txeca no té costa. Els boscos de caràcter 

centreeuropeu (rouredes, fagedes, avet, pi roig, pícea, etc.) ocupen prop d’un terç del 

territori. 

Principals ciutats 
Praga, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí 

nad Labem, Ústí nad Labem, Pardubice, Havířov, Zlín, Kladno, Most, Opava, Karviná, 

Frýdek-Místek, Jihlava, Děčín, Karlovy Vary. 

Personatges importants 
- El famòs escriptor Franz Kafka, autor de La metamorfosi. 

- Ferdinand Porsche, fundador i dissenyador de la firma automobilística Porsche. 

- Sigmund Freud, mèdic neuròleg, pare del psicoanàlisi i una gran figura intel·lectual del 

segle XX. 

- Carles IV, emperador del Sacre Imperi Romanogermànic  i rei de Bohèmia. 

- Věra Čáslavská, gimnasta guanyadora de múltiples medalles olímpiques. Considerada la 

reina dels Jocs Olímpics de Mèxic 1968, compta amb el rècord de més títols individuals 

guanyats. 

Gastronomia 
- Bramboračka (sopa de patata, verdures, bolets i espècies).  

- Svíčková na smetaně (filet de vedella preparat amb salsa). 

- Vepřo-knedlo-zelo (plat estrella, diferents parts de porc rostit). 

- Knedlíky (part de massa dolça o salada cuinada com a guarnició). 

- Cervesa txeca. 

- Becherovka (beguda). 
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- Kolache (panets omplerts de mermelada de fruites). 

Altres dades d’interès 
- El castell de Praga és el castell antic més gran del món, amb uns 70.000 m². 

- El rellotge astronòmic de Praga és el més antic en funcionament del món, des del 1410. 

- La Sinagoga més antiga d’Europa es troba a Praga, la Sinagoga Vella-Nova, del 1270.  

- El poble txec té el consum de cervesa per càpita més alt del món.  

- La República Txeca és un dels països menys religiosos del món, només el 19% de la 

població és creient. 

- El país és mundialment conegut pels seus castells. 

 


