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hlavním městě Praze. Žáci plní po výkladu zadané úkoly. Materiál 

se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové 

učebně nebo jako pracovní list. 



PRAHA 

 Ukaž kraj na mapě 

 



ZALOŽENÍ PRAHY 

 Pověst o založení Prahy název vysvětluje tím, 

že kněžna Libuše nechala založit město tam, 

kde osadník uprostřed lesa tesal práh ke 

svému srubu 

Kněžna Libuše věští slávu Prahy 



POLOHA 

 Nejstarší slovanské osídlení oblastí dnešní Prahy se 
soustřeďovalo v oblasti dnešního Veleslavína  

 Území Prahy má členitý povrch 

 Vltava a její přítoky vyhloubily  

hluboká údolí 

 Rozkládá se v oblasti Pražské  

plošiny 

 Založena při brodu přes Vltavu 

 Byla křižovatkou obchodních  

cest 

 
Severní okraj Prahy 



PODNEBÍ 

 Příznivé podnebí 

 Stojí v místě, chráněném proti studeným větrům ze severu 

 Místo bylo teplejší než okolní krajina – dozrává zde i vinná réva 

(Vinohrady) 

 Dnes trápí Prahu smog 

 



HLAVNÍ MĚSTO 

 Sídlo prezidenta republiky (Pražský hrad) 

 Sídlo vlády, ministerstev a parlamentu 

 Velvyslanectví cizích zemí 

 Sídlo vysokých škol (Karlova univerzita..) 

 Dějiště významných událostí (Pražské jaro..) 

 

 



HISTORIE 

 Jako historická metropole Čech byla v minulosti sídelním 

městem českých knížat a králů, římsko-německých císařů  

 Existence knížecího hradu přivedla do jeho podhradí řemeslníky 

a obchodníky  

 Postupně vznikají jednotlivá pražská města 

 

Vyšehrad 



NEJZNÁMĚJŠÍ PAMÁTKY 

 Pražský hrad 

Pražský hrad je nejvýznamnější český hrad (původně raně středověké hradiště) stojící  

na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru Prahy. Od 9. století býval sídlem  

českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky.  

Dvakrát v dějinách se stal hlavní rezidencí císaře Svaté říše římské. 



NEJZNÁMĚJŠÍ PAMÁTKY 

 Betlémská kaple 

Nejvíce je Betlémská kaple spojována s působením Jana Husa. Ten se stal  

jejím správcem 14. března 1402 a od té doby zde kázal. Poslední Husovo  

kázání v Betlému se klade do února 1413. 



NEJZNÁMĚJŠÍ PAMÁTKY 

 Karlův most 

Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší 

 dochovaný most v České republice.  Nahradil předchozí Juditin most,  

stržený roku 1342 při jarním tání ledů 



NEJZNÁMĚJŠÍ PAMÁTKY 

 

Pomník svatého Václava na  

Václavském náměstí v Praze je  

patrně nejznámějším sochařským  

monumentem hlavního města  

českého státu. 

Pomník mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna stojí  

v Praze na Staroměstském náměstí. Byl odhalen roku  

1915, k pětistému výročí Husova upálení. 



NEJZNÁMĚJŠÍ PAMÁTKY 

 
Národní divadlo 

Národní divadlo v Praze patří mezi nejznámější divadla v České republice.  

Novorenesanční budova divadla Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších  

staveb v zemi jak z hlediska obecně národněkulturního, historického, tak i  

z hlediska čistě architektonického. 



NEJZNÁMĚJŠÍ PAMÁTKY 

 

Prašná brána je pozdně gotická stavba na 

rozhraní ulice Na Příkopě a náměstí 

Republiky vedle Obecního domu naproti domu 

U Hybernů. Jedná se o jeden ze symbolů Prahy 

Staroměstská radnice v Praze byla 

 založena roku 1338 (jako první v Čechách)  

na základě privilegia uděleného staroměstským  

měšťanům králem Janem Lucemburským. 



CO JE NA OBRÁZKU? 

Pražský hrad 
Národní divadlo 

Prašná brána 

Betlémská kaple 
Socha sv. Václava Karlův most 



CO SIS ZAPAMATOVAL? 

 Kněžna Libuše 

 

 Pražské plošiny 

 

 Juditin  

Založení Prahy 

předpovídala 

Město se 

rozkládá v oblasti 

Karlův most 

nahradil stržený 

most 



UMÍŠ VYPLNIT? 

Město je chráněno proti větrům ze

Je dějištěm významných událostí, jako je 

Pražské

Město bylo založeno při brodu přes

Byla sídelním městem českých

Podle pověsti tesal osadník

Karlův most nahradil zničený most



ZVLÁDL JSI TO? 

J A R O

V L T A V U

K N Í Ž A T

P R Á H

J U D I T I N

S E V E R UMěsto je chráněno proti větrům ze

Je dějištěm významných událostí, jako je 

Pražské

Město bylo založeno při brodu přes

Byla sídelním městem českých

Podle pověsti tesal osadník

Karlův most nahradil zničený most

V Betlémské kapli kázal Mistr Jan Hus Řešení : 
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