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      STARÁ PRAHA 2021:                                                                                                                                     

Jméno a členové skupiny……………………………………………………....................................... 

1. Dívejte se pozorně, možná potkáte po cestě tyto osobnosti. Napište jejich jména:  

 

……………………...   ………………………   ……………………   ………………….  ………………….. 

2. Poznáte z historických fotografií významné budovy? 

…………………………..   ……………………........  ……………………………  ………………………... 

         

……………………………….  …………………………  ……………………………  ……………………..

 

……………………………………  ……………………………………  …………………………………… 
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3. Na rozhraní ulic Biskupská a Petrská na Starém 

Městě je kostel sv. Petra. Kdo v něm měl svatbu? 

 

............................................................................ 

4. Nakreslete 1 z lamp na Petrském náměstí.    

 

5. V roce 1789 vyjel na svou první cestu i první fiakr 

v Praze. Co to bylo? Za třičtvrtě roku jich v Praze 

jezdilo 34. 

 

………………………………………………… 

6. Na Náměstí Republiky je sousoší vyznačující se 

symbolismem – jednorožec, nahá dívka pod kopyty. 

Prohlédněte. Kdo jest autorem? 

 

………………………………………………… 

7. První pražské nádraží – Drážní dvůr – vzniklo na 

rozhraní Nového Města a Karlína. Dnes je to:  

 

………………………………………………… 

8. Kolik stojí nejdražší pokoj v hotelu Paříž? 

 

………………………………………………… 

9. V jakém slohu je postaven Obecní dům? 

 

………………………………………………… 

10. Jak zní název budovy divadla Hybernia? 

 

………………………………………………… 

11. Kdy byla postavena Prašná brána, v jakém slohu? A kolik andělů má na fasádě (spočítejte)?  

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Zkuste pražské průchody. Najděte zadní vchod obchodního domu Kotva. Odtud projďete Jakubskou ulicí a 

druhou ulicí vlevo zahněte do Templové. Na jejím konci projďete zanedbaným průchodem do Celetné a 

vyjdete téměř naproti nejslavnějšímu kubistickému domu v Praze. Stojí na rohu Celetné s Ovocným 

trhem. Byl postaven r. 1912 dle návrhu Josefa Gočára. Jak se dům jmenuje? Zkuste popsat typické znaky 

kubismu v architektuře. 

 

…………………………………………………………………………………………………………..  

13. A někde blízko tohoto domu má pamětní desku Bernard Bolzano. Kdo to byl a kolika let se dožil? 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

14. Jak je nazván dům na adrese Celetná 30? A jaké číslo má napsáno římskými číslicemi na fasádě?  

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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15. Najděte dům na adrese Celetná 20 a na něm pamětní desku. Kdy byl dům naposledy přestavěn a podle 

návrhů jakého slavného českého architekta? 

 

…………………………………………………………………………………………………………..  

16. Najděte dům na adrese Celetná 13. Jaká významná instituce zde sídlí? V jakém slohu je dnešní podoba 

budovy? Co se v této budově nacházelo v 19.století? 

 

…………………………………………………………………………………………………………..  

17. Najděte v Celetné ulici Dům U Bílého Lva a 

nakreslete domovní znamení.  

 

18. Na Staroměstském náměstí má Albert Einstein 

desku. Na domě č.p.? Proč zrovna zde? 

 

………………………………………………….. 

19. Kudy vedla Královská cesta (16. až 18. stol.)? 

 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 

20. Co se nachází v Dům u Kamenného zvonu? 

 

………………………………………………….. 

21. Malé náměstí neboli Malý Ryneček – na něm byla  

 

nejstarší pražská …………………………………... 

 

(už r.1353)………………………………................. 

Augustina z Florencie). Prodávalo se tam ledacos: 

marcipán, sýr, mýdlo, lektvary i léky, sušené žáby, 

vlčí játra, kosti z mořského pavouka a rovnač 

odstávajících uší. 

 

22. Na Staroměstském náměstí je kašna se třemi rybami. 

U kterého domu je? 

……………………………………………………… 

23. Kolik typů modelů svatebních šatů je ve výloze u 

Diora v Pařížské ulici? 

     …………………………………………………. 

24. Navrhněte zajímavý model i s doplňky – nakreslete 

  

25. Kolik věžiček je na domě u Gucciho v Pařížské ulici? 

 

…………………………………………………. 
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26. V Pařížské č. 5 najdete zmínku o rodině, která zde žila – jak se jmenovali a co se jim stalo? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

27. Napište současné datum v jidiš! Číslice najdete na hodinách na věžičce střechy židovské radnice na 

rozhraní Maislovy ulice a Červené ulice.  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

28. Zjistěte 3 zajímavosti starého židovského hřbitova. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

29. Vejděte z Mariánského náměstí hlavním vchodem do 

Městské knihovny. Nakreslete sochu/konstrukci 

z knih, která tam stojí.  

 

30. V Seminářské ulici je nejužší pražský dům. Je mezi 

číslem 2 a 6. Odhadněte jeho šířku. 

 

……………………………………………………… 

31. V jakém architektonickém stylu je postaven kostel 

sv.Salvatora? 

……………………………………………………… 

32. ODPOVĚĎ ÚKOL Č. 4 

 

……………………………………………………… 

33. Kdo bydlel za doby Rudolfa II. v Karlově ulici v domě 

č. 188/4? 

……………………………………………………… 

34. Dobře si prohlédněte fasádu budovy Divadla na Zábradlí. Najdete něco, co není úplně normální, Znáte 

autora tohoto počinu? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

35. Jaké domovní znamení je na adrese Liliová 4? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

36. Co drží v tlamě lev nad postranním vchodem do kostela sv.Jiljí?  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

37. Na fasádě domu na křižovatce ulic Kocínova a Divadelní je vystaveno několik uměleckých děl. Jak se tato 

venkovní galerie jmenuje? Vymyslete název pro obraz, který se nachází v okně 1. patra, druhý zleva.  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

38. Jakého pána můžete potkat při průchodu Betlémskou ulicí? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

39. Kdo byl Vojta Náprstek podle kterého je pojmenováno Náprstkovo muzeum a co se v muzeu nachází? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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40. Dojděte k Betlémské kapli. Z budovy „trčí“ do prostoru nápis, který je vidět pokud svítí slunce. Co nápis 

říká? Víte proč tam tento nápis je? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

41. Kdy byla založena Betlémská kaple?  

 

…………………………………… 

42. Co najdete na stěnách ulice Průchodní? 

 

………………………………………………..

43. Dojděte k domu na adrese Bartolomějská 309/13. Kdo zde žil a jaké měl povolání? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

44. Na balkoně nad vchodem do Národního divadla se nachází sochy múz. Zjistěte kolik jich tam je. Napište 

jména múz, které znáte. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

45. Naproti Národnímu divadlu se nachází slavná kavárna, ve které se scházelo mnoho českých spisovatelů a 

umělců. Napište její název a domovní číslo. Znáte jména některých umělců, kteří se zde scházeli? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

46. Najděte na Národní třídě kostel sv.Voršily a zjistěte, kdo se nachází na soše stojící před ním mezi stromy. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

47. Najděte na Národní třídě památník Sametové 

revoluce a spočítejte, kolik je na něm rukou.   

 

……………………………………………… 

48. Proč se demonstraci v roce 1989 říká 

Sametová revoluce? 

 

………………………………………………

49. Když projdete z ulice Spálená obchodním domem Máj, tak se dostanete na malé náměstí. Stojí tam 

pohyblivá socha. Kterého spisovatele? 

 

……………………………………………… 

50. Proč se Palác Platýz jmenuje Platýz? 

 

………………………………………………. 

51. Proč se kostelu sv. Martina říká „ve zdi“? 

 

………………………………………………. 
52. V kostele u Sv. Martina ve zdi lze najít takovýto chrlič, ke kterému se 

pojí legenda: „blízko kostela stál dům, kam se nastěhovala jistá vdova. 

Její finanční situace se začala po jisté době zhoršovat, tak si 

přivydělávala jako služebná. Zatímco byla v práci, její syn lumpačil. 

Jednou, když se vracela z práce, viděla zástup lidí zírajících vzhůru na 

střechu kostela. Tam spatřila svého nezbedného syna pobíhajícího po 

posvátné budově. To ji silně rozčílilo a tak zakřičela: „Ty nezdaro, 

bodejť bys za ten hřích zkameněl!“ Jen to dořekla, její kletba se stala 

pravdou. Hoch se ani nestačil narovnat a proměnil se, i s vyplazeným 

jazykem, v kámen.“- podaří se vám tuto sošku najít a nakreslit? 

53. Ve kterém divadle uvedl Mozart premiéru své opery 

Figarova svatba? 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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54. Najděte dům v Rytířské ulici č. 10/406. Dne ……………………se zde narodil …………………………  

 

vynálezce …………………………………………………………………………………………………. 

55. Na Uhelném trhu je kašna s postavami mládence, ženy a kohouta. Prohlédněte a vymyslete jejich příběh. 

 

 

 

 

 

56. Z ulice Vodičkova vede pasáž Světozor, ve které se nachází skleněná vitráž. Jaký na ní stojí nápis? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

57. Na druhé straně ulice Vodičkova projděte do pasáže Lucerna. Je tam neobvyklá socha. Co zobrazuje a 

kdo je jejím autorem? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

58. Jaká instituce sídlí na adrese Jindřišská 14? Jakou má otevírací dobu? Vejděte dovnitř, jaké 2 nápisy stojí 

na stěně naproti vchodu? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

59.  Kdo je autorem dnešní (novogotické) podoby Jindřišské věže? Jak vysoká je zvonice? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

60. Kdy byl založen kostel sv.Jindřicha a sv.Kunhuty? Jakými slohovými úpravami prošel? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

61. Na adrese Jindřišská 24 v 5.patře má kancelář 

jedna významná organizace, která? 

 

………………………………………… 

62. V Jeruzalémské ulici stojí zvláštní orientální 

budova. Jak se jmenuje? 

 

………………………………………………...

63. Park před Hlavním nádražím se jmenuje Vrchlického sady. Zjistíte, jak se mu říká lidově? 

………………………………Jaké dva druhy stromů v sadech převládají?.................................................. 

64. Po kterých dvou mužích se Hlavní nádraží v průběhu dějin jmenovalo? 

 

………………………………………………………………………………………………………………    

65. Naproti najdete jednu z upomínek na výjimečného muže, který se velkou měrou podílel na jedné 

výjimečné humanitární akci. Kdo? …………………………………………………  Co? ………………… 

…………………………………..  Jak se upomínka jmenuje? ………………………………………….   

66. Ve střední části původní historické budovy nádraží se nachází kavárna. Podle koho se jmenuje?  

 

……………………………………………..… a kdo to byl? …………………………………………….. 

67. V kavárně naleznete latinský nápis. Jak zní? ………………………………………………………………. 

a jak zní v češtině? ………………………………………………………………………………………… 

68. U tabule s odjezdy před vstupem do prostřední chodby se nachází LEGO model Hlavního nádraží. Kolik 

kostiček na něj bylo použito? ……………………….  Kolik váží? ……………….. Najdete kostru rytíře, 

bezdomovce s bagetou a oba pány výpravčí?  


