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 Anotace:  Výukový materiál „Drážďany” názorně seznamuje studenty 
s tímto německým městem, které se z původně rybářské 
vesnice stalo královskou rezidencí. Prezentace nás zavede 
přes pohnuté události 2.světové války až do současnosti.



 hlavní a 2.největší město 

německé spolkové    

republiky Sasko

 leží na řece Labi (něm.Elbe)

 původně rybářská vesnice

 název odvozen ze 

starosrbského slova Drežďany

(lidi z oblasti bažin)



 ve 12.stol. slovanská osada

 první písemné zmínky 

z r.1206

 sídlo saských vévodů 

a od 13.stol. kurfiřtů (volili 

krále Svaté říše římské)

 královská rezidence

 lázeňské centrum



















 za 2.světové války město 

téměř celé zničeno

 od 13. do 15.února 1945 

letecké nálety RAF a USAAF

 RAF = Royal Air Force 

(tj. vojenské letectvo 

britských ozbrojených sil)



 USAAF předchůdce 

U.S. Air Force v letech 

1941-1947

 45% zápalné bomby

 velké požáry v centru města

tzv. ohnivá bouře,

popř.požární bouře



 odhad 25 tisíc obětí

(tisíce neidentifikovaných,

spalování mrtvol,  

hrozba epidemie)

 utečenci z východní fronty

 omyl – 14.února 1945 

bombardování Prahy



Obr.1



Obr.2



 Frauenkirche – luteránský 

kostel v Drážďanech

(česky kostel Panny Marie)

 barokní kostel postavený

v letech 1726-1743

 zničen při náletu 

15.února 1945



 číslování a konzervování 

starých kamenů a trosek

 rekonstrukce trvala 12 let

 podle starých obrazů 

a fotografií

 otevřen 30.října 2005



Obr.3





 přes 500 tisíc obyvatel

 přezdívka : Florencie na Labi

(množství barokních staveb)

 Labské údolí v Drážďanech

- bývalá památka UNESCO

v letech 2006-2009

(spor o přemostění Labe, 

vyškrtnuta ze seznamu)









































































 Na které řece leží Drážďany?

 Jakou mají přezdívku? 

(italské město)

 Který kostel byl za 2.světové 

války zničen a znovu 

postaven? 

 Co znamená zkratka RAF?

 Které město bylo bombardováno

omylem místo Drážďan?
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Děkuji za pozornost 

Gymnázium Vincence Makovského 

se sportovními třídami 

Nové Město na Moravě


