
Za tajemstvím Pražského hradu 2019 
 

Správné odpovědi 

 

 

Část A – v interiérech návštěvnických objektů 
 

1. Starý královský palác/Vladislavský sál 

Vladislavský sál dříve sloužil především ke královské reprezentaci, pořádaly se zde 

hostiny, slavnosti a holdy panovníkovi. K rytířským turnajům, které se zde také konaly, 

vjížděli jezdci zvláštním schodištěm. Jmenuje se 

a) Jezdecké 

b) Koňské 

c) Rytířské 

 

2. Starý královský palác/Sněmovna 

Sněmovna sousedí s Vladislavským sálem, má překrásnou žebrovou klenbu, navrženou 

Bonifácem Wolmutem. K čemu sloužila tribuna v její severozápadní části? 

a) pro soudní stráž 

b) pro nejvyššího písaře 

c) pro přihlížející veřejnost 

 

3. Starý královský palác/Příběh Pražského hradu 

Stálá expozice Příběh Pražského hradu, která mapuje jeho historii od pravěku po 

současnost je umístěna  

a) v románském podlaží Starého královského paláce 

b) v renesančním podlaží Starého královského paláce 

c) v gotickém podlaží Starého královského paláce 

 

4. Starý královský palác/Příběh Pražského hradu 

Významným exponátem gotické části této výstavy je bronzová jezdecká socha sv. Jiří. 

Jedná se o  

a) kopii 

b) originál 

 

5. Bazilika sv. Jiří 

      Její součástí je i kaple svaté Ludmily. Sv. Ludmila 

a) je zde pochována 

b) není zde pochována, pouze její manžel 

c) není zde pochována, pouze její tři děti 

 

6. Klášter sv. Jiří  

Jeho dnešní podoba je dílem barokní doby. V roce 1782 byl klášter zrušen Josefem II. a 

přeměněn v kasárna. Až v roce 1962 se začal přestavovat k výstavním účelům. Můžeme 

zde navštívit expozici Národní galerie? 

a) Nemůžeme, nyní je objekt uzavřen, byl předán církvi v rámci restitucí. 

b) Ano, je zde umístěna expozice moderního sochařství. 

c) Ano, je zde expozice věnovaná umění 19. století v Čechách. 

 

 



 

7. Mihulka/Prašná věž  

- věž z konce 15. století, je součástí pozdně gotického opevnění Pražského hradu. Jaký 

má tvar? (Můžeme si ji dobře prohlédnout z Prašného mostu nad Jelením příkopem) 

a) hranolu 

b) válce 

 

8. Mihulka/Prašná věž 

Sloužila v 16. století též k bydlení. V roce 1569 ji obýval známý zvonař a dělolijec 

a) Tomáš Jaroš 

b) Benedikt Ried 

c) Tomáš Manoušek 

 

9. Katedrála sv. Víta 

V roce 2018 bylo do její hlavní lodi umístěno nové stříbrné sousoší, které znázorňuje: 

a) Sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

b) Sv. Vojtěcha, Radima a Radlu 

c) Sv. Víta, Vojtěcha a Radlu 

 

10. Katedrála sv. Víta  

Do Korunní komory, kde jsou uloženy korunovační klenoty, se vchází přes tuto kapli 

a) sv. Václava 

b) Martinickou 

c) Božího hrobu 

 

11. Obrazárna Pražského hradu 

Můžeme zde nalézt vzácný originál obrazu Tiziana Vecellia „Toaleta mladé ženy“? 

a) ne 

b) ano 

 

12. Rožmberský palác 

je jedním z objektů návštěvnických okruhů. Na jeho vstupním nádvoří se nalézá kašna, 

která má tvar: 

a) čtverce 

b) obdélníku 

c) kruhu 

 

 

 

 

Část B – v hradních exteriérech 
 

13. I. nádvoří 

Je nejmladší hradní nádvoří z třetí čtvrtiny 18. stol. Autorem posledních architektonických 

úprav byl  

a) Ignác Platzer 

b) Josip Plečnik 

c) Nicolo Pacassi 

 

 



 

 

 

14. Zahrada na Baště  
Je pojmenována podle středověké bašty z II. poloviny 13. století. Můžeme zde i dnes vidět  

zbytky této stavby? 

a) Ano 

b) Ne 

 

15. II. nádvoří  

Kromě barokní kašny tu najdeme i studnu s kovovou mříží. Studna byla postavena 

a) ve 14. stol. 

b) v 18. stol. 

c) v 16. stol. 

 

16. II. nádvoří/kaple sv. Kříže 

V letech 1961 – 1990 zde byl vystaven soubor uměleckých předmětů. Jednalo se o 

a) svatovítský poklad (stejně jako dnes) 

b) soubor porcelánového nádobí 

c) kopie korunovačních klenotů 

 

17. III. nádvoří  

Kromě žulového monolitu nás zaujme v sousedství bronzová jezdecká socha sv. Jiří od 

mistrů Martina a Jiřího z Kluže. Jedná se o 

a) originál 

b) kopii 

 

18. III. nádvoří  

Na jeho východní straně můžeme vstoupit do Vladislavského sálu. Při vstupu procházíme 

okolo barokní Orlí kašny. Ta je doplněna Plečnikovou fontánkou, kde je dominantním 

prvkem 

a) sv. Jiří na koni 

b) socha orlice 

c) zlatá koule 

 

19. Vikářská ulice 

Restaurace Vikárka sídlí v dřívějším Novém vikářství – spisovatel Svatopluk Čech sem 

umístil děj své povídky 

a) Výlet pana Broučka do 15. století 

b) Povídka o dobrém víně 

c) Cestou z Hradčan na Malou Stranu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Královská zahrada 

Uprostřed zahrady, v tzv. Letní míčovně se setkáme s významným dílem barokního 

sochaře J. J. Bendla z roku 1670. Jedná se o sochu Herakla s drakem. Kolik má saň hlav? 

a) dvě 

b) tři 

c) čtyři 

 

21. Jižní zahrady Pražského hradu 

Do zahrad na jižním svahu lze vejít ze dvou stran. Na východě z prostoru Opyše a ze III. 

nádvoří Býčím schodištěm. Do hradního území patří tyto zahrady 

a) Rajská, Na Valech, Hartigovská 

b) Valdštejnská, Vrtbovská, Ledeburská 

c) Malá Pálffyovská, Velká Pálffyovská, Kolovratská 

 

22. Jelení příkop  

Jak se nazývá potok, který Jelením příkopem protéká? 

 

……………Brusnice…………………………………. 

 

23. Lumbeho zahrada 

I tuto zahradu najdeme v areálu Pražského hradu. Je však pro veřejnost běžně nepřístupná. 

Nalézá se: 

a) ve východní části hradního území 

b) v jižní části hradního území 

c) v západní části hradního území 

 

24. Katedrála sv. Víta 

V areálu Hradu najdeme sousoší sv. Jana Nepomuckého od Ignáce Platzera,  

které označuje zvenčí katedrály místo hrobu tohoto české světce. Najdeme ho 

a) mezi opěráky jižní strany chórové části katedrály 

b) mezi opěráky severní strany chórové části katedrály 

c) mezi opěráky východní strany chórové části katedrály 

 

 

 

 

 

************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


