
Pražské věže, odpovědi jaro 2014 
 
1. Novoměstská radnice 
 Patří kostelu, kde v kapli je pochován významný český malíř. Jeho jméno vám napoví deska u vchodu….…. Kostel 
sv. Havla, je zde pochován Karel Škréta………………………….. 
Jak se jmenuje malířka která nakreslila EMAUZY s koloběžkou?.............Emma Kafková, 9 let.... 
2. Prašná brána  
Rozhlédnete-li se, uvidíte budovu jedné nejmenované banky. Socha muže s pochodní má u nohou zvíře: lev…….. 
3. Malostranská mostecká věž  
Podíváte-li se směrem k Petřínu uvidíte ve vzdálenosti 120m dvě věže čtvercového půdorysu. Mezi věžemi nad 
vstupem je kříž, kříž symbolizuje řád…Suverénní řád maltézských rytířů 
4. Muzeum Kampa 
Dva umělci se stálou expozicí proslavili Muzeum Kampa. Jejich jména naleznete u vstupu k pokladnám kde je i 
přístup k věži. 
Jmenují…  František Kupka a Otto Gutfreund  
5. Národní památník na Vítkově 
Jak se jmenuje žižkovský kostel se 70m vysokou věží, jemuž se nad střechou tyčí Žižkovský vysílač?....Kostel sv. 
Prokopa 
6. Muzeum Policie ČR 
Jak je vysoko podlaha pozorovatelny nad terénem?       B) 9m  
7. Pivovar U Fleků 
Kolikastupňové pivo je Flekovský tmavý ležák?..13 
8. Klášter na Slovanech (Emauzy) 
Jaká číslice je v levé ruce Krista na mozaice nad vchodem?...60 nebo je to prý možná GO... 
9. Vyšehrad 
Vstupte na Vyšehradský hřbitov, pokud budete mít věže Kostela sv. Petra a Pavla v linii, hledejte před reflektory hrob 
českého herce s iniciálami JK…Jára Kohout 
10. Rotunda sv. Martina na Vyšehradě 

Za bombardování Prahy Prusy roku 1757 byla těžce poškozena, v této souvislosti byla do rotundy vezděna jedna 
z pruských dělových koulí na památku. Najdete ji kde? Vpravo nahoře od okna nad vchodem 
11. Zemská porodnice  

Areál budov Zemské porodnice je postaven v anglickém novogotickém slohu podle architekta Josefa Hlávka. 
Kolik věží nad vchodem má na špičce kříž?...2  
12. Kostel sv. Kateřiny,  
Jaká církev zde koná bohoslužby?  pravoslavná 
13. Rotunda sv. Longina 
Jak se jmenovala původní osada kde rotunda sloužila jako farní kostelík? Rybníček 
14. Wiehlův dům  
Číslo popisné je vkresleno do fasády. Jaké je to číslo?..792.............................................. 
15. Kostel sv. Jakuba Většího, hromosvod u vchodu  

Strohému průčelí dominují obrovské štukatury, kolik zlatých nástrojů je na plastice nad vchodem?.....6 

16. Jeruzalémská synagoga, též Jubilejní synagoga  
Kolik má červených věžiček ve tvaru lucerny na průčelí?...2.......... 

17. Kostel sv. Cyrila a Metoděje, plot u V věže 

Novorománská trojlodní bazilika se dvěma věžemi, která vznikla v letech 1854 - 63 podle návrhu Karla Rössnera a 
Ignáce Ullmanna. 
Jaký malíř navrhl reliéfní výzdobu vchodových dveří?...Mánes............................................... 
18. Muzeum hlavního města Prahy,  
Kolik hodin je na Prašné bráně na Lanweilově modelu?....5.............................................................. 
Na výstavě Jiřího Boudy najdi Novomlýnskou věž – stojí vedle Poštovního muzea, kolik vran létá kolem věže?...9... 
19. Anežský klášter 
Jaký pták je na korouhvi věže?....kohout......................... 
20. Klementinum 
Jak se jmenuje věž Klementina s globusem na špičce?      Astronomická 
21.Věž s hodinami  
K čemu slouží věž, co měří?..výšku hladiny/průtok vody............................................................... 
22. Kostel sv. Václava na Smíchově 
jsou bohoslužby v neděli večer?..................18 hod. 



 
 


