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 Anotace: Výukový materiál „Praha” v úvodu stručně seznamuje 
studenty s významnými událostmi z historie našeho 
hlavního města. Druhá část prezentace je věnována
vybraným pražským památkám.



 hlavní a největší město ČR

 přes 1,2 miliónů obyvatel

 střední Čechy, řeka Vltava

 v historii sídlem panovníků

 hlavním městem 

Československa

 bohatý a vyspělý region ČR



 jedna z nejnavštěvovanějších

evropských metropolí

 původ názvu není zcela jistý:

a) podle říčního prahu v řece 

u Karlova mostu

b) kněžna Libuše – muž tesající

práh ke svému obydlí

c) pražení obilí, lesa či kovů

d) vyprahlá půda



 nejčastější přívlastky: 

Praha stověžatá či matka měst

 zároveň kraj i statutární město

 v čele primátor
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Historie



Historie:

 nejstarší nálezy před 7 tisíci lety

 později germánské kmeny

 od 6.stol. slovanské kmeny

 Spytihněv I. – přesídlil z Levého 

Hradce do knížecího paláce

v Praze (základ Pražského 

hradu)  



r.885    kostel zasvěcený 

Panně Marii

r.926    rotunda sv.Víta

r.973    pražské biskupství

r.1172  Juditin most

r.1344  pražské arcibiskupství

r.1348  Nové Město pražské 

r.1348  Univerzita Karlova



r.1621 poprava 27 českých pánů 

na Staroměstském náměstí

r.1648 Prahu obléhají Švédové

r.1881 Národní divadlo

r.1891  Petřínská rozhledna

r.1918 1.republika, odstraněny 

symboly monarchie

r.1937 letiště Ruzyně

r.1939 Adolf Hitler v Praze 



r.1941 Reinhard Heydrich

r.1945 Rudá armáda v Praze

r.1968 Pražské jaro

r.1968 obsazení spojeneckými 

vojsky SSSR a dalších 

socialistických zemí

r.1969 upálení Jana Palacha

r.1974  otevření metra

r.1989 Sametová revoluce









Památky



Karlův most

 přes Vltavu, spojuje Staré Město

s Malou Stranou

 nahradil Juditin most (r.1342  

stržen při jarním tání)

 stavba započala r.1357

(Karel.IV)

 stavitel Petr Parléř









Kostel sv.Mikuláše

 chrám sv.Mikuláše

 barokní kostel z 18.stol.

 Malostranské náměstí

 architekti Kryštof (nejistý autor) 

a Kilián Ignác Dientzenhoferovi

 ve věži pozorovatelna StB

 obrazy od Karla Škréty













Pražský hrad

 sídlo českých panovníků

 sídlo prezidenta

 založen v 9.stol.

 součástí i Katedrála sv.Víta, 
Václava a Vojtěcha

 Hradčanské náměstí, zahrady

 střídání hradních stráží













Chrám sv.Víta, Václava 
a Vojtěcha

 gotická katedrála v areálu 

Pražského hradu

 sídlo pražského arcibiskupa

 1060-1920 název podle tří světců

 do r.1997 pouze sv.Víta

 vrácen původní název



 r.1344 Karel IV.

 pražský arcibiskup Arnošt 

z Pardubic

 architekti: Matyáš z Arasu

a Petr Parléř

 kaple sv.Václava

 české korunovační klenoty























Národní divadlo

 novorenesanční budova

 veřejná sbírka 1868-1881

 1.představení opera Libuše 
(Bedřich Smetana)

 požár, obnoveno v r.1883

 opona-Vojtěch Hynais

 „Národ sobě”



Obr.3



Týnský chrám

 kostel Matky Boží před Týnem

 poblíž Staroměstského náměstí

 od pol.14.stol.

 v husitském období Jan 
Rokycana

 od r.1621 opět katolický kostel

 barokní mobiliář





Staroměstské náměstí
 v centru Starého Města

 staroměstský orloj=středověké 

astronomické hodiny

 podle legendy jej sestrojil mistr 
Hanuš

 ve skutečnosti r.1410 Mikuláš 

z Kadaně



 r.1918 stržen mariánský sloup 

z r.1650

 uprostřed náměstí pomník mistra 

Jana Husa

 21.června 1621 poprava 

27 českých pánů

 vánoční a velikonoční trhy







Václavské náměstí

 původně tzv. Koňský trh

(poté Svatováclavské)

 Nové Město – od Národního 
muzea k Můstku – Staré Město

 socha sv.Václava od Josefa 

Václava Myslbeka z r.1912 

 významné demonstrace
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Vyšehrad

 staré opevnění 2.pol.10.stol.

 bájný kníže Krok, dcera Libuše

(jejím manželem Přemysl Oráč)

 kostel sv.Petra a Pavla založený 

r.1070-1080 Vratislavem II.

 pověst o Horymírovi a Šemíkovi













Slavín
 vyšehradský hřbitov

 hrobka, pohřbeny významné 

české osobnosti, př.Julius Zeyer, 

Josef Václav Sládek, Jaroslav 

Vrchlický, Alfons Mucha, 

Josef Gočár,Jan Kubelík, 

Josef Václav Myslbek,

Ema Destinová
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Betlémská kaple

 původní z r.1391-zchátrala

r.1786 zbořena

 kázali zde husitští kněží, Jan Hus

 50.l 20.stol.vybudována nová 
kaple (památník husitství)

 vysokoškolská aula
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Staronová synagoga

 jedna z nejstarších synagog 

v Evropě

 2.pol.13.stol. 

 centrum Židovského města

 rabbi Löv podle legendy stvořil

Golema
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Kláštery
1.Strahovský klášter

- premonstránský z r.1143

2.Emauzský klášter

- benediktinský z r.1347

3.Anežský klášter

- založen Anežkou Přemyslovnou

ve 30.l 13.stol.

- zrušen Josefem II. v r.1782

- dnes expozice Národní galerie
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Děkuji za pozornost 

Gymnázium Vincence Makovského 

se sportovními třídami 

Nové Město na Moravě


