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VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, 
ORLOJ A KARLŮV MOST



VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

• Z Pražského hlavního nádraží jsme se přesunuli k 
Václavskému náměstí 

• Václavské náměstí je jedno z hlavních náměstí na 
Novém Městě v Praze

• Je 750 metrů dlouhé a 60 metrů široké, nachází se od 
Národního muzea k můstku k hranici Starého Města



VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - HISTORIE

• Bylo svědkem mnoha významných historických událostí

• Bylo založeno roku 1848 králem Karlem IV.

• Dříve se jmenovalo Koňský trh

• Můžeme zde vidět svatého Václava na svém koni

• V 19.století se zde obchodovalo s koňmi, zbraněmi, 
látkami a s obilím 





KARLŮV MOST - ÚVOD

• Šli jsme kolem Pražského 
orloje až ke Karlovu mostu 

• Karlův most je 0,5km dlouhý,
je zde socha Bruncvíka
i Jana Nepomuckého



• v úzkém rozmezí let 1707 a 1714 byla na most 
osazena většina soch a sousoší, která zaplnila 
zbývající volné pilíře

• Je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a 
druhý nejstarší dochovaný most v České republice

• Od konce 17.st. bylo na most postupně umístěno 30 
převážně barokních soch a sousoší



KARLŮV MOST - HISTORIE

• Most sloužil městu nejen jako významná dopravní 
tepna, ale i jako centrum obchodů

• Z obou stran mostu (jak staroměstské, tak 
malostranské) byl do jisté délky zastavěn obchůdky

• Mnohokrát byl most ohrožován povodněmi a to již v 
průběhu výstavby: došlo k tomu v letech 1359-1432, 
další povodně jej ohrožovaly v letech 1655-1890





PRAŽSKÝ HRAD, 
HRADČANY, 
KATEDRÁLA SV. VÍTA



PRAŽSKÝ HRAD 

• Je nejvýznamnějším českým hradem

• Jeho stavba začala v 9. st.

• Stojí nad řekou Vltavou v centru Prahy na vrcholu 
Opyš

• Od 9. st. býval sídlem českých králů a knížat

• Od roku 1918 je sídlem prezidenta

• Románský, gotický, renesanční a barokní sloh

• Je odsud výhled na celé město





KATEDRÁLA SV. VÍTA

• Nejvýznamnějším českým římskokatolickým kostelem a 
dominantou Pražského hradu

• Stavebním slohem je gotika a novogotika

• Výstavba současné podoby začala 1344 – 1929 

• r. 1344 položil Jan Lucemburský základní kámen

• Výška hl. věže je 96,6 m

• Sídlí zde biskup Pražské diecéze





HRADČANY



VRTBOVSKÁ 
ZAHRADA,
KOSTEL PANNY 
MARIE VÍTĚZNÉ



VRTBOVSKÁ ZAHRADA

• barokní terasovitá zahrada italského typu
• nachází se v Praze na Malé Straně
• nese jméno po svém zakladateli, majiteli zdejšího paláce a 

vinic Janu Josefu z Vrtby
• byla postavena na počátku 18. století podle návrhu českého 

barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky
• sochy jsou dílem Matyáše Bernarda Brauna, fresky Venuše 

pochází od Václava Vavřince Rainera



• je rozdělena do tří výškově oddělených teras
• je jednou z nejkrásnějších zahrad ČR
• v roce 1958 byl palác se zahradou zapsán na seznam 

kulturních památek UNESCO
• v letech 1990 - 1998 se uskutečnila celková rekonstrukce 

zahrady a dne 3. června 1998 byla zahrada otevřena pro 
veřejnost

• od roku 2000 se zde nachází galerie, kde se konají výstavy
• v zahradě se také nachází voliéra s ptactvem





KOSTEL PANNY MARIE VÍTĚZNÉ

• základem kostela je pozdně renesanční luteránský kostel 
z let 1611–1613

• nachází se v Praze 1 pod Petřínem v Karmelitské ulici na 
Malé Straně

• je proslulý soškou Pražského Jezulátka, díky které je 
často přezdíván U Pražského Jezulátka

• v letech 1625 –1644 proběhla rozsáhlá přestavba 
celého kostela



Pražské Jezulátko

• malá dřevěná soška s povrchem vymodelovaným z 
barevného vosku zobrazující Ježíše Krista v útlém dětství

• je vystavená v chrámu Panny Marie Vítězné na Malé 
Straně v Praze

• soška pochází ze Španělska, kde byla vyrobena zřejmě 
kolem poloviny 16. století

• Jezulátko oblékají sestry karmelitky do královských šatů 
jejichž barva (fialová, bílá, zelená, červená) se střídá 
podle období církevního roku





KAMPA,
MOST LEGIÍ,
NÁRODNÍ DIVADLO



KAMPA

• Kampa je ostrov na řece Vltavě v Praze na Malé 
Straně

• Je oddělena Čertovkou

• Cestou na most Legií jsme 

prošli parkem a kolem 

Werichovy vily a soch Babies



ČERTOVKA

SOCHY BABIES

WERICHOVA VILA



MOST LEGIÍ

• Cestou do Národního divadla jsme přešli most Legií 

• Most Legií je pražský silniční most přes Vltavu

• Z mostu jde krásně vidět Karlův most a Hradčany



NÁRODNÍ DIVADLO

• Historie:

• Bylo otevřeno 11.6.1881, po požáru 1883

• Architekt Josef Zítek, po požáru Josef Schulz



Prohlídka

• Jako první jsme si prohlédli vstupní halu s bustami 
osobností spojených s divadlem a dozvěděli jsme se něco 
o jeho historii

• Prohlídka pokračovala 

v místnosti, kde se

nacházely základní

kameny



Prohlídka

• Cestou do hlavního sálu jsme prošli foyer

• Obrazy v něm vymalovali Mikoláš Aleš a František 
Ženíšek



Hlavní sál

• V hlavním sále se nachází

2 tunový zlatý lustr

• Kolem něj je namalováno

8 múz



Hlavní sál

• Nad oponou je nápis ,,NÁROD SOBĚ“

• Mezi jevištěm a hledištěm se nachází prostor pro orchestr

• Oponu vymaloval Vojtěch Hynais



Střecha

• Střechu zdobí 2 trigy (trojspřeží řízené bohyní Viktorií) 

a sochy Apollona a 9 múz



Střecha

• Ze střechy je krásný výhled na Prahu



Všem se nám výlet moc líbil

a těšíme se na další.

8.ročník     


