
Articles - Place names 

Kde psát v názvech „the“? 
S určitým členem „THE“ se píší názvy: 

 řek   - the Mississipi, the Thames 

 moří a oceánů – the Pacific, the North Sea 

 divadel – the Playhouse 

 kin – the Odeon 

 názvy, ve kterých je předložka OF –  

the Tower of London, the Bank of England, the City of London 

 

Pracovní sešit 35/4 – klíč: 

1. – London  (město = bez členu) 

2. , 3. the Houses of – Parliament  (předložka of v názvu = the) 

4. the River Thames   (řeka = the) 

5. - Nelson´s Column (přivlastňovací pád Nelson´s = bez členu) 

6. - Trafalgar Square  (máměstí = bez členu) 

7. - Buckingham Palace  

8. the Natural History Museum (muzeum = the) 

9. – Big Ben 

10. – Westminster Bridge  (most = bez členu) 

11. – Madam Tussauds 

12. the Tower of London  (předložka of v názvu = the) 

13. - Hyde Park  (park = bez členu) 

14. the Victoria Palace Theatre  (divadlo = the) 

15. – Oxford  (město = bez členu) 

 

Bez členu se píší názvy: 

 měst  - London, Prague, New York 

 ulic  - Oxford Street, Churchill Road (POZOR – výjimka: the High 

Street) 

 náměstí – Trafalgar Square 

 parků – Hyde Park, Yosemite National Park 

 většiny mostů – Tower Bridge (jsou ale výjimky) 

 názvy s přivlastňovacím pádem – Nelson´s Column, Durrant ´s 

Hotel 

U budov platí dvě pravidla: 

1) Začíná-li název budovy na vlastní jméno (většinou jméno člověka), 

nepoužíváme člen (nulový člen) 

2) Začíná-li název budovy na obecné podstatné jméno nebo přídavné 

jméno, používáme THE (určitý člen) 

Westminster Abbey, Buckingham Palace - název začíná vlastním podstatným 

jménem 

the World Trade Center, The National Museum, the White House, the 

Empire State Building, The Statue of Liberty - názvy staveb začínající na 

obecné podstatné jméno nebo přídavné jméno 

ALE: the Charles Bridge, the Eiffel Tower, Big Ben - výjimky  

 


