Život Pražanů na vedutě z druhé poloviny 18. století II
Malá Strana – samostatné město

Pohled na Malostranské náměstí od jihu, lept Josefa Gregoryho
podle předlohy Františka a Filipa Hegerových, 1796, MMP H132991

hodina vlastivědy pro žáky 5.třídy ZŠ

Úkol č.1

Malostranské náměstí je středem Malé Strany, která byla dlouho samostatné město (do 1784).
Měla vlastní samosprávu – městskou radu. Tvořili ji konšelé v čele s purkmistrem. Rozhodovali
o důležitých věcech ve městě. Úřad sídlil na tomto náměstí v honosném domě se dvěma věžičkami po stranách. Pozoruj pravou stranu náměstí. Najdi ho a zakroužkuj.
Zapiš, jak se dům jmenuje (název těchto úředních budov zůstal dodnes stejný).
.........................................................................................................................................................................

Úkol č. 2

Jaké důležité předměty bys našel (našla) v tehdejší radnici? Označ tři správné odpovědi.






potvrzení práv města panovníkem
zrcadlo
městská pokladna
kulečníkový stůl
městské knihy

Úkol č. 3

Na Malostranském náměstí stojí městská věž – Svatomikulášská městská zvonice. Najdeš ji vlevo
před kupolí kostela sv. Mikuláše. Pracoval zde hlásný, který měl uloženo několik úkolů.
Dva z nich ale dělat nemohl. Vyškrtni je ze seznamu.
ÚKOLY HLÁSNÉHO:
1. Hlídat, zda nevznikl požár nebo zda městu nehrozí jiné nebezpečí.
2. Fotograficky zdokumentovat každý požár nebo jiné nebezpečí.
3. Vyhlásit poplach v případě nebezpečí a znakovým nebo světelným znamením
udávat jeho směr.
4. Hlídat počasí.
5. V případě nebezpečí zatelefonovat úředníkovi, který mohl daný problém vyřešit.
6. Ozdobit věž prapory při slavnostních příležitostech.

Úkol č. 4

Lidé v 18. století ještě neměli vodu vedenou potrubím až do místnosti. Některé domy měly
studny ve sklepě či ve dvoře. Mnoho domácností využívalo vodu z nádrží na náměstí. Do nich
byla voda přiváděna potrubím z vodárenských věží, do kterých se čerpala z Vltavy. Tato voda
byla čištěna jen mechanicky průtokem před kamínky a štěrk.
Najdi na vedutě takovou nádrž a zakroužkuj ji.
Napiš, jak se tato nádrž jmenuje a k čemu slouží dnes.
.........................................................................................................................................................................

Úkol č. 5

Na Malé Straně žili různí obyvatelé. Své paláce zde měli šlechtici. Ve zdobných domech bydleli
měšťané, kteří se často věnovali obchodu, mohli být i úředníky. Byla tu i lékárna. Řemeslníci
pracovali ve vlastních dílnách a zaměstnávali i tovaryše a učedníky. Žilo tu i množství duchovních osob – faráři, mniši i jeptišky. Nechyběli chudí lidé – služebníci, nádeníci (nechávali se
najímat na práci). Pohybovali se tu i žebráci a lidé bez domova.
Kdybys žil na Malé Straně v době, kterou ukazuje veduta, kterým obyvatelem bys chtěl být?
Označení obyvatele napiš do rámečku a nakresli obrázek z jeho života.
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