
JAK DOBŘE ZNÁTE PRAHU? Kvíz pro chytré hlavičky 😊 

1. Z tohoto místa měla kněžna Libuše předpovědět vznik a budoucí slávu Prahy. Koncem 11. století zde sídlil první český král Vratislav II., který zde založil 

kostel sv. Petra a Pavla. Nachází se zde také hřitov se Slavínem, kde jsou pochovány významné osobnosti české kultury a vědy. Jedná se o: 

a) Pražský hrad     b) Strahovský klášter      c) Vyšehrad 

___________________________________________________________________________________ 

2. Základní kámen této budovy byl položen v roce 1868 a na stavbu přispíval celý národ. V létě roku 1881, jen několik týdnů po slavnostním otevření, došlo 

v budově k požáru. Proto byla uspořádána nová sbírka, stavba byla obnovena a slavnostně otevřena uvedením opery Bedřicha Smetany Libuše. Jak se tato 

památka jmenuje? 

a) Národní muzeum     b) Národní divadlo     c) katedrála sv. Víta 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Této kouzelné uličce se dříve říkalo Zlatnická. Podle pověsti zde žili alchymisté, kteří zde měli pro císaře Rudolfa II. vyrobit zlato.  V roce 1916-1917 tady 

bydlel spisovatel Franz Kafka, který zde napsal několik povídek. Jak se tato ulička jmenuje? 

a) Nerudova     b) Zlatá ulička     c) Na Příkopech 

_____________________________________________________________________________________ 

4. V Praze se nachází vrch Petřín, jehož dominantou je Petřínská rozhledna. Je 65 metrů vysoká a je z ní nádherný výhled na Prahu. Rozhledna byla postavena 

jako napodobenina: 

a) Eiffelovy věže     b) Big Benu     c) Vídeňské rozhledny    

_____________________________________________________________________________________ 

5. Tato věž sloužila v 18. století  jako skladiště střelného prachu. Začínala zde takzvaná Královská cesta, po které projížděli čeští králové ke korunovacím na 

Pražský hrad. Víš, o jakou věž se jedná? 

a) Staroměstská mostecká věž     b) Prašná brána     c) Malostranská mostecká věž 

_____________________________________________________________________________________  

6. Staroměstský orloj je nejstarším fungujícím orlojem na světě. Pochází z dílny královského hodináře Mikuláše z Kadaně. Roku 1490 byl zdokonalen 

hodinářským mistrem, kterého podle dávné pověsti nechali radní odlepit, aby již nikdy nemohl podobný orloj postavit na jiném místě. Víte, jak se tento 

mistr jmenoval? 

a) Šindel     b) Hanuš     c) Mydlář 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Slyšeli jste někdy o Zikmundovi, největším zvonu v naší zemi? Nachází se ve věži kostela, který v minulosti sloužil ke korunovacím a pohřbům českých králů. 

Je v něm také hrobka svatého Václava, patrona českého národa. Víš, o který kostel se jedná? 

a) katedrála sv. Víta     b) Týnský chrám     c) kostel sv. Mikuláše   

_____________________________________________________________________________________ 

8. Znáte divadlo, které nechal v letech 1781-1783 na vlastní náklady postavit hrabě Nostic? Měla v něm světovou premiéru nejslavnější opera Wolfganga 

Amadea Mozarta Don Giovani a v roce 1834 se zde poprvé hrála Fidlovačka, hra J. K. Tyla, v níž zazněla píseň Kde domov můj. Ta se později stala českou 

národní hymnou. Je to? 

a) Národní divadlo     b) Stavovské divadlo     c) Divadlo na Vinohradech 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Tato stavba byla postavena v letech 1905-1912 a byla centrem českého kulturního i veřejného života Prahy. Každý rok se zde konají koncerty Pražského 

jara, významného světového festivalu klasické hudby. 28. října roku 1918 byla v jednom ze salonků vyhlášena nová Československá republika. Jak se tato 

památka jmenuje? 

a) Obecní dům     b) Rudolfinum     c) Žofín 

_____________________________________________________________________________________ 

10. Víte, kde se na Pražském hradě nachází Vladislavský sál? Pořádaly se v něm korunovační hostiny i rytířské turnaje a dodnes zde probíhají slavnostní 

události naší země. Vladislavský sál najdeme v: 

a) Loretě     b) bazilice sv. Jiří     c) Starém královském paláci 

_____________________________________________________________________________________ 

Správné odpovědi najdete na www.hravapraha.cz v blogu Jak dobře znáte Prahu -  kvíz pro chytré hlavičky. 😊 

✓ Chceš poznat nejkrásnější pražské památky hravou formou? 
✓ Chceš plnit zábavné úkoly?  
✓ Chceš získat odměnu za splnění úkolů? 

 

 

http://www.hravapraha.cz/

