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Žák vypíše do sešitu nejdůležitější informace o daném kraji.



Hlavní město 
Praha



Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 14. největší město Evropské unie. 
Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním 
centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Je sídlem velké části státních institucí a 
množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda, ústřední státní orgány a 
vrchní soud. Mimoto je Praha sídlem řady dalších úřadů, jak ústředních, tak i územních 
samosprávných celků; sídlí zde též ústředí většiny politických stran a centrály téměř všech církví, 
náboženských a dalších sdružení s celorepublikovou působností registrovaných v ČR.

Do dnešní podoby se Praha vyvíjela jedenáct století. Coby historická metropole Čech byla v 
minulosti sídelním městem českých knížat a králů, římsko-německých císařů a hlavním městem 
Československa. V současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů a má zhruba 1,3 
milionu obyvatel. Pražská metropolitní oblast měla v roce 2004 (podle Eurostatu) zhruba 2 
miliony obyvatel.



Praha je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Historické centrum 
města s jedinečným panoramatem Pražského hradu, největšího hradního komplexu na světě, je 
památkovou rezervací UNESCO. Právě historické jádro města a mnohé památky přilákají ročně 
miliony turistů ze zemí celého světa, v roce 2007 navštívilo Prahu 4 009 000 turistů, což ji činí 
jedním z nejnavštěvovanějších měst Evropy. V roce 2007 byla na 7. místě nejnavštěvovanějších 
měst Evropy a na 19. místě nejnavštěvovanějších měst světa. V roce 2011 už byla 6. 
nejnavštěvovanější město Evropy.



Od roku 1920 je oficiálním názvem města Hlavní město Praha, předtím od roku 1784 Královské 
hlavní město Praha. V jiných jazycích jméno obvykle zní Praga (latina, většina románských a 
slovanských jazyků), Prag (němčina) nebo Prague (angličtina a francouzština); vizte také 
rámeček „v jiných jazycích“.



Počátky hradu a města Prahy

Na území dnešní Prahy sídlila v předhistorické době řada nejrůznějších kmenů – poslední nálezy 
u Křeslic datují zdejší osídlení do doby před sedmi tisíci lety (jde o kulturu s lineární – dříve 
volutovou – keramikou). Na stejném místě je však doloženo i mnohem pozdější germánské 
sídliště. V 6. století začali osídlovat pražskou kotlinu Slované. Důležitým kultovním místem se 
stal ostroh nad řekou Vltavou, kde nechal kníže Bořivoj postavit koncem 9. století druhý 
křesťanský kostelík v Čechách, zasvěcený Panně Marii. Za vlády Bořivojova syna Spytihněva I. 
na počátku 10. století byla celá plošina ostrohu obehnána obranným valem a vznikl zde knížecí 
palác. Tak byly položeny základy Pražského hradu, kam přesídlil kníže se svojí družinou z 
Levého Hradce. Praha se stala centrem rodícího se českého státu. Z Pražského hradu a dalších 
hradišť ve středních Čechách začali přemyslovští vládci spravovat okolní území, kde si postupně 
podřídili místní obyvatele a přiměli je k odvádění dávek. Existence knížecího hradu přivedla do 
jeho podhradí řemeslníky a obchodníky – začalo se rodit středověké město.



Od 15. března 1939 byla Praha hlavním městem Protektorátu Čechy a Morava. Kulturní život byl 
ochromen; po incidentu, jehož obětí byl student Jan Opletal, byly zavřeny vysoké školy. Během 
druhé světové války byli z Prahy deportováni do koncentračních táborů příslušníci tzv. 
„méněcenných ras“, tedy zejména židovské a cikánské (dle tehdejšího označení) obyvatelstvo. 
Běžné byly popravy a věznění odpůrců nacistického režimu. Nechvalně proslulou se v této 
souvislosti stala například úřadovna Gestapa v Petschkově paláci nebo střelnice v Kobylisích. 
Režim dále zesílil represe po úspěšném atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha v květnu 1942. 5. května 1945 vypuklo Pražské povstání, ovšem podle dohod mezi 
spojenci z protihitlerovské koalice musela americká armáda zůstat stát 6. května u Plzně, zatímco 
Rudá armáda dorazila do Prahy až 9. května. Pražskému povstání významně pomohli Vlasovci, 
kteří byli po válce vydáni do Sovětského svazu. Po skončení války byli téměř všichni pražští 
Němci z Prahy vysídleni, několik tisíc Němců bylo zavražděno.
Válečné škody na pražské zástavbě byly minimální; plánovanou likvidaci města už nemohl v té 
době oslabený a ustupující nacistický režim provést, k vážnějšímu poškození tedy došlo pouze za 
trojnásobného bombardování americkými letadly na konci války: 15. listopadu 1944 v 
Holešovicích a 14. února 1945 zejména v Novém Městě, Nuslích a na Vinohradech. Výraznými 
stavbami, které vznikly jako náprava válečných škod, jsou věže kláštera v Emauzích nebo novější 
Tančící dům.



Geografie
Geomorfologické celky na území Prahy:  Pražská plošina,  Hořovická pahorkatina,  Brdská 
vrchovina, Středolabská tabule (pro podrobnější popisky klikněte na obrázek) 
Petřín od Vltavy 
Praha leží mírně na sever od středu Čech. Centrum se rozkládá v údolí Vltavy a jejích přítoků. 
Jejich erozní činnost vymodelovala členitý reliéf, nejnižším bodem je hladina Vltavy u Suchdola 
(177 m n. m.), nejvyšším pak nevýrazný vrch Teleček mezi Sobínem a Chrášťany (399 m n. m.). 
V centru je výrazný vrchol Petřín (327 m n. m.) s rozhlednou z roku 1891, strmě se zdvihající od 
Vltavy.
Z hlediska geomorfologického členění náleží většina rozlohy hlavního města k celku Pražská 
plošina a jen menší díl na severovýchodě spadá do Středolabské tabule (Březiněves, Letňany, 
Čakovice, Miškovice, Vinoř, Prosek, Kbely, Satalice, Horní Počernice a Klánovice). Na samý jih 
města pronikají svými výběžky další dva celky - niva při ústí Berounky (Lipence, Zbraslav, 
Lahovice, Radotín) náleží k Hořovické pahorkatině, zatímco Brdská vrchovina zasahuje svým 
nejzazším koncem mezi Baněmi a Točnou až na pravý vltavský břeh (skupina vrchů Čihadlo, 
Šance a Hradiště).



Podnebí
Podnebí v Praze je mírné, teplejší než na jiných místech ve stejné zeměpisné šířce (50° s.š.) –
např. v kanadském Winnipegu činí v zimě průměrná denní teplota –12 °C, noční –20 °C. 
Způsobuje také občasný silný vítr, jeho průměrná rychlost je 5 m/s (14 km/h). Větry ale ne vždy 
vanou ze západu.
Průměrný roční úhrn srážek za roky 1961–1990 ze stanice Praha-Ruzyně byly 526,6 mm, z toho 
nejvíce napršelo v květnu (78 mm) a nejméně v lednu a únoru (23 mm). Za roky 2000–2007 bylo 
průměrně ročně 160 dnů deštivých. Ročně je zde přibližně 60 zasněžených dnů, nejvíce v lednu, 
kde průměrná výška sněhu je 5 cm. Průměrně je zde ročně přes 1600 slunečných hodin (5 hodin 
denně). Nejvíce slunečných hodin je v červnu (230, za den 8,5) a nejméně v prosinci (38, za den 
1,5).
Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8,5 °C. V nejchladnějším měsíci lednu je průměrná 
denní teplota 1 °C, noční –3 °C. V nejteplejším měsíci červenci je průměrná denní teplota 24 °C, 
noční 13 °C. Ročně je okolo 100 mrazivých dnů a 30 ledových dnů. Relativní vlhkost vzduchu se 
celoročně pohybuje mezi 65 až 90 %.



Zdroj: www.wikipedia.cz




