
 
Milí stopaři, 

máte před sebou cestu po stopách pražské historie, jejích pověstí a zajímavostí. Během této cesty je 

vaším úkolem zodpovědět 28 otázek a jednu bonusovou. Za bonusovou otázku dostanete sladkou 

odměnu, za ostatní získáváte body. Na cestě vás čekají tři typy otázek: vědomostní otázky se 

dotazují na známé informace ohledně navštěvovaných míst a památek, informační otázky se ptají na 

zajímavosti, které je možno na navštívených místech zjistit, a třetím typem jsou kontrolní otázky, které 

nám napoví, zda jste opravdu celou trasu prošli. Vaším úkolem je pracovat ve skupinkách. Trasa je 

poměrně dlouhá, text obsáhlý a otázek docela dost. Rozvrhněte si proto síly, rozdělte úkoly, ať se 

nemusíte zbytečně vracet, bloudit, nebo náhodně tipovat.   Hodně štěstí  

 

Celým Vaším stopováním Prahy Vás budou provázet 4 druhy stop:  

Takto jsou označeny řádky, ve kterých získáte důležité i zajímavé informace 

o navštívených místech a okolních památkách 

Takto jsou označeny otázky, odpovědi pište do odpovědní listiny!!! 

Tato stopa je nejdůležitější, prozradí Vám, kudy a kam máte jít. Indicie 

popisující cestu je většinou doplněna mapičkou, je dobré jí věřit :-) 

Prahu budeme poznávat i z ptačí perspektivy. Tato stopa Vám poradí, co 

všechno můžete vidět.  

 

Hrajte fér, reprezentujete svojí školu Spolupracujte ve skupince  Koukejte se kolem sebe a vnímejte  

Používejte hlavu  Nečekejte na ostatní, určitě to zvládnete i bez jejich pomoci   

Koukat do mapy není ostuda Chovejte se slušně k materiálům, které jste dostali Hrajte si…  



 

    
Po stopách Pražských perliček  
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Hlavní nádraží, kde naše hra začíná, je nejvýznamnější pražské železniční nádraží. Věděli 

jste, že každý obyvatel České republiky včetně nemluvňat a seniorů cestuje vlakem 

ročně osmnáctkrát? Toto nádraží je v provozu od r. 1871. Hlavní 

budova Hlavního nádraží – Fantova budova - byla postavena 

v secesním slohu začátkem 20. století. Zajímavostí Hlavního nádraží je, že 

kolejiště a Fantova odbavovací budova leží na Vinohradech v Praze 2, nová 

odbavovací budova na Novém Městě v Praze 1 a severní část zasahuje do městské části Prahy 3 – 

Žižkova. 

Č. 1: Park před nádražím, oficiálně nazývaný Vrchlického sady, je lidově označován jako 

Sherwood. Vzpomenete si, s postavou jakého hrdiny se podle pověsti tento bájný les pojí?  

Přejděte „Sherwood“ kolmo dolů od budovy Hlavního 

nádraží, dále přejděte Opletalovu ulici a vydejte se 

kolem hotelu Chopin do Jeruzálémské ulice, která jde 

kolmo na Opletalovu ul. i celý Sherwood.  

 

Opletalova ulice je pojmenována po studentu Janu Opletalovi, který byl těžce zraněn nacisty 

při nepovolené oslavě výročí vzniku republiky 28. října 1939. Jeho pohřeb se konal dne 17. 

listopadu a tento den se tak stal Mezinárodním dnem studentů. 

Zastavte se v Jeruzalémské ulici, na pravé straně naleznete Jubilejní synagogu 

císaře Františka Josefa I., nazývanou též Velká nebo Jeruzalémská synagoga. Je 

nejmladší a zároveň největší synagogální stavbou Pražské Židovské obce. 

Doposud  slouží k  bohoslužbám.  

Č. 2: Zjistěte, v jakém roce byla Jubilejní synagoga 
vystavěna?  

 

Na konci Jeruzalémské ulice pokračujte přes park kolem 

kostela sv. Jindřicha, který obejděte, až naleznete jeho 

vchod.  

 

Kostel je zasvěcen králi Jindřichu II. a jeho ženě Kunhutě. Byl vystavěn za 

vlády Karla IV. a do dnešní podoby upraven v 19. stol architektem 

J. Mockerem. Kolem kostela se dlouhá léta rozprostíral jeden z největších 

hřbitovů - dodnes jej připomíná mnoho náhrobků na nepřístupném trávníku okolo 

chrámu.   

 Č. 3: Před vchodem do kostela stojí dvě sochy, jedna zobrazuje Tadeáše Judu a  druhá 

někdejšího generální vikáře pražského arcibiskupa a mučedníka katolické církve, jednoho z 

českých zemských patronů, který podle legendy zemřel svržením z Karlova mostu. Pozná se 

podle pěti hvězd na svatozáři a ve světě je znám jako patron mostů.  

Víte, o jakého svatého se jedná?   

 


