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SPRÁVA Z ODBORNEJ EXKURZIE 

V PRAHE 

V dňoch 3. až 5. mája sa naša trieda IV.D aj s triedou prvákov 

z I.CD zúčastnila odbornej exkurzie v Prahe. Cesta tam, ktorá 

nám trvala dostatočne dlho bola pre nás všetkých veľmi únavná 

a určite stála za to. Cestovali sme po území Českej republiky 

diaľnicou D1, ktorá je jej najdlhšou a najstaršou diaľnicou a 

historicky aj najstaršou diaľnicou Československa.                         

Cestou do Prahy nás upútalo 

množstvo zaujímavých budov 

rôznych typov. Jednou z nich 

bol aj hotel Pyramída, ktorý bol 

postavený typovo ako terasový.                              

V prvý deň nás čakala 

prehliadka areálu Pražského 

hradu, ktorý je považovaný za 

najrozľahlejší hradný  areál na 

svete. Mali sme možnosť vidieť 

naozaj množstvo krásnych 

historických palácov, kostolov, 

ale aj katedrál.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 1 - Výhľad na Prahu z vyhliadkovej veže Petřín 

Obr. 2 - Hotel Pyramída 

Obr. 3 - Schwarzenberský palác s grafitom 
Obr. 4 - Kostol Narodenia Pána 

Obr. 7 - Dům u Zlatého hroznu 

Obr. 5 - Kostol sv. Jana                             

Nepomuckého 

Obr. 6 - Lampiónová 

lampa na Hradčanskom 

námestí 

Obr. 7 - Arcibiskupský palác 
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Videli sme aj majestátnu katedrálu sv. Víta, ktorá 

nás všetkých zaujala svojim sfarbením a aj oporným 

systémom. Táto katedrála je najväčšou a 

najvýznamnejšou sakrálnou stavbou Prahy. 

  

 

 

 

V areáli sídla 

Senátu Parlamentu 

ČR sa nachádza 

Valdštejnská záhrada, ktorá patrí medzi najvýraznejšie 

dominanty českého raného baroka. 

 

Na Staromestskom námestí sme si boli pozrieť Pražský orloj, ktorý sa nachádza na 

južnej strane Staromestskej radnice, na ktorom sa každú celú hodinu objavuje 12 figúr apoštolov. 

 

  

Obr. 8 - Pražský hrad 

Obr. 10 - Katedrála sv. Víta 

Obr. 9 - Oporný systém katedrály 

Obr. 11 - Starý kráľovský palác 

Obr. 13 - Kvapľová stena/múr vo 

Valdštejnskej záhrade 

Obr. 12 - Detail kvapľovej steny 
Obr. 14 - Valdštejnský palác  

Obr. 15 - Rybník pri paláci  

Obr. 16 - Pražský orloj 

Obr. 17 - 

Týnsky chrám, 

Kostol Matky 

Božej pred 

Týnom 
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Ešte v prvý deň večer sme boli na večernej prechádzke po Václavskom 

námestí. Mohli sme vidieť krásne vysvietené Národné múzeum.  

 

 

 

Na druhý deň ráno sme mali prehliadku inžinierskych stavieb – Negreliho 

viadukt, tunely - Blanka, Strahovský, Mrázovka, Lochkovský, 

Komořanský, mosty – Barandovský, Inteligence. Zastavili sme pod 

Radotínskym mostom, kde sme mali prehliadku zavesenej lávky pre peších 

a cyklistov pod diaľničným mostom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalej naša cesta viedla na Petřín, neodmysliteľnú 

dominantu Prahy. Vystúpili sme pešo na rozhľadňu, 

voľnú kópiu parížskej Eiffelovky, odkiaľ je 

nezabudnuteľný výhľad do okolia Prahy. Na Petříne 

sme navštívili aj zrkadlové bludisko so zrkadlovou 

sieňou, bolo to veľmi zábavné a určite nás to 

pobavilo. V zrkadlovom bludisku sa nachádza aj 

unikátny obraz boja so Švédmi na Karlovom moste, 

ktorého originál sa tam zachoval.  

Navštívili sme aj Múzeum Pražského Jezulátka a Kostol 

Panny Márie Víťaznej na Malej Strane, ktorý je známy 

najmä tým, že je v ňom uložená soška Pražského 

Jezuliatka. Zaujímavé sú jeho šaty, ktorých farbu menia 

podľa liturgického obdobia. 

 

Obr. 18 - Národné múzeum 

Obr. 19 - Pomník svätého Václava Obr. 20 - Výhľad na  vysvietené námestie 

Obr. 21 - Most s lávkou  

Obr. 22 - Tunelový komplex Blanka 

Obr. 23 - Vyhliadková veža na Petříne 

Obr. 24 - Vyhliadková veža na 

Petříne 

Obr. 26 - Kostol Panny Márie 

Víťaznej  Obr. 25 - Pražské Jezuliatko 
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Na Malostranské námestí sme prešli najužšou uličkou, ktorú riadi semafor.                                           

Následne sme sa prešli po svetoznámom Karlovom moste Kráľovskou cestou 

na Staromestské námestie nazývané učebnicou slohov s vyhľadávaným 

Orlojom.  

 

 

 

Zážitkom bola pre nás cesta metrom pochopiteľne v podzemí, do 

ktorého viedol strmší eskalátor. Ním sme sa presunuli na námestie. 

Cez Židovskú štvrť sme prešli k prístavisku lodí, kde sme na jednej z nich mali 2-hodinovú 

vyhliadkovú plavbu s rautom. Bol to veľmi pekné plaviť sa po rieke Vltave a obdivovať 

všetky dominanty Prahy.  

 

 

 

                         

Na posledný 3. deň ráno sme sa presunuli metrom na Karlovo námestie, jedno 

z najväčších v Európe, kde začína Nové mesto pražské, založené 

najvýznamnejším českým panovníkom Karlom IV.  

Pozreli sme si zblízka klenot modernej architektúry – Tančící dům. Nám 

štvrtákom bol dostatočne známy z hodín architektúry. Na vrchole tohto domu 

sme si mohli vychutnať výhľad z terasy, odkiaľ môžete obdivovať panorámu 

Prahy kruhovým výhľadom s 360°. 

Celú exkurziu hodnotíme určite všetci na jednotku. Praha je veľmi 

obdivuhodné a krásne mesto plné nádherných historických budov, ktoré 

svojou jedinečnosťou robia Prahu na pohľad nezabudnuteľnou.  

Obr. 27 - najužšia ulička 

Obr. 28 - Karlov most 

pohľad zdola 
Obr. 29 - veža za 

Karlovým mostom 

Obr. 30 - Staromestská radnica 

s orlojom 

Obr. 30 - priestor metra 

Obr. 31 - výhľady z lode na Karlov most, na katedrálu a na Tancujúci dom 

Obr. 32 - Tancujúci dom 


