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TÇƴm, āe dneænÇƴ ïzemÇƴ ƽ eska leāelo mimo n³kdejæÇƴ ƽ Çƴmsk± imp±rium, jsou i zdejæÇƴ sÇƴdla výrazn³
mladæÇƴ neā jiān³ji, popâ. zpadn³ji poloāen± oblasti. VÇƴdeÒ, Budapeæë i m³sta v jiānÇƴm N³mecku
«asto vznikaly na mÇƴst³ põvodnÇƴch âÇƴmských vojenských tborõ (a ty zase na mÇƴst³ keltských
sÇƴdliæë). Pâesto historikov± kladou vznik Prahy pâinejmenæÇƴm do 9. stoletÇƴ, pâi«emā za
zakladatele Praāsk±ho hradu se povaāuje pâemyslovský knÇƴāe Boâivoj (d³de«ek sv. Vclava,
patrona «eských zemÇƴ).Pov³st o vzniku Prahy se vāe k mytick± kn³ān³ Libuæi, zakladatelce
rodu Pâemyslovcõ, který v ƽ echch vldl od konce 9. do za«tku 14. stoletÇƴ (patâÇƴ tak mezi
nejd±le vldnoucÇƴ dynastie stâedov³ku). Libuæe byla obdaâena v³æteckými schopnostmi. Podle
legendy vyslala posly ze sv±ho sÇƴdla na Vyæehrad³, aby zaloāili nov± sÇƴdlo na hrad«ansk±m
nvræÇƴ tam, kde potkajÇƴ muāe, který tes prh. Podle toho m³li nový hrad pojmenovat Prahou.
Praze pak prorokovala slvu, jeā se bude dotýkat hv³zd.A«koli se jedn o pouhou pov³st,
souvislost jm±na Praha s prahem se zcela nevylu«uje. Podle jedn± teorie se pojmenovnÇƴ m³lo
vzat k âÇƴ«nÇƴmu prahu na âece Vltav³, jejÇƴā dõleāitý brod Praāský hrad stâeāil. Druhý rozæÇƴâený
nzor tvrdÇƴ, āe jm±no Praha se odvodilo od slova praāit, āe nyn³jæÇƴ hrad«ansk± nvræÇƴ bylo
vypraāeno bu® sluncem, nebo «innostÇƴ «lov³ka (vyplenÇƴm põvodnÇƴho porostu).Protoāe se
etymologie jm±na Praha ned spolehliv³ doloāit, klonÇƴ se n³kteâÇƴ badatel± i k tomu, āe se jedn
o nzev pâedslovanský, pochzejÇƴcÇƴ od Keltõ. Jejich ïstâednÇƴ oppidum se ovæem nachzelo na
dneænÇƴm jiānÇƴm okraji Prahy. Znamenalo by to tedy, āe Keltõm vd³«Çƴme nejen za latinsk±
pojmenovnÇƴ ƽ ech ԟ Bohemia (podle kmene B×jõ), nýbrā i za nzev hlavnÇƴho m³sta.To, āe
põvod jm±na Praha tak zõstv nejasný, ni«emu nevadÇƴ. Praha bude stle zlatá, stov³āatá a
hlavn³ pâekrsn. A o jejÇƴm jm±n³ mõāeme debatovat u sklenice piva, dalæÇƴ keltsk±
vymoāenosti, kter v ƽ echch rovn³ā zdomcn³la.

