Tram 15
Začněte svou cestu od Staroměstského
náměstí (5 minut pěšky od Residence
BENE). Postupujte podle trasy na mapě
a prohlédněte si nejlepší pražské
památky za jeden den.

Tram 15

Zpátky do Residence BENE jeďte
tramvají 15 ze zastávky Újezd nebo
Helichova do zastávky Dlouhá třída
(cesta trvá asi 10 minut)

pěší trasa

zastávky na trase

tramvajová
zastávka

trasa
tramvají

vyhlídky

kvízové otázky

1. Chrám Matky Boží před Týnem - Jedna z nejpůsobivějších gotických sakrálních staveb v Praze, budovaná od
poloviny 14. století do počátku 16. století. Zdejší varhany z roku 1673 jsou nejstarší v Praze. Více informaci
najdete na portálu prague.eu
2. Václavské náměstí - Obchodní a administrativní centrum města, místo významných společenských a
historických událostí. Náměstí vzniklo při založení Nového Města Karlem IV. r. 1348. Dominantu náměstí dnes
tvoří budova Národního muzea a pomník národního patrona sv. Václava. Více informací najdete na portálu
prague.eu
3. Národní muzeum je největším muzeem České republiky s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a
metodickou. Novorenesanční historická budova Národního muzea, tvořící dominantu celého Václavského
náměstí, byla postavena podle projektu architekta Josefa Schulze s centrálním prostorem panteonu. Více
informací najdete na portálu prague.eu
4. Socha Franze Kafky (D. Černý) - 42 pohyblivých pater jedenáctimetrové sochy vytváří tvář známého českého
spisovatele Franze Kafky. Tato 39 tun vážící busta umělce Davida Černého stojí od listopadu 2014 u nového
obchodního centra Quadrio, přímo nad stanicí metra Národní. Více informací najdete na portálu prague.eu
5. Národní divadlo - je reprezentativní scénou České republiky, vybudovanou z celonárodních sbírek a
otevřenou poprvé roku 1881, po požáru podruhé 1883. Více informací najdete na portálu prague.eu.
6. Střelecký ostrov - romantické místo skryté ve stínu letitých stromů v samém srdci města pod mostem Legií
okouzluje návštěvníky atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na Prahu přímo od hladiny řeky Vltavy.
Více informací najdete na portálu prague.eu
7. Lanová dráha na Petřín - historická lanovka vedoucí z Újezdu na Petřínskou věž s intervaly cca 10-15 minut.
Je součástí Pražské hromadné dopravy. Více informací najdete na portálu prague.eu
8. Petřínská rozhledna - jedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena v rámci Jubilejní výstavy r.
1891 jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže (k té je v poměru 1:5), je vysoká 63,5 m a na její vrchol, který je ve
stejné nadmořské výšce jako skutečná Eiffelova věž, vede 299 schodů. Rozhled z ní předestírá nejen celou
Prahu, ale za jasného počasí i výhled po bezmála celých Čechách. Více informací najdete na portálu prague.eu
8. Kostel Panny Marie Vítězné (Kostel Pražského Jezulátka) - Kostel je proslulý
díky sošce Pražského Jezulátka, pocházející ze Španělska, darované
karmelitánům Polyxenou z Lobkovic. Jezulátko používá 2 korunky a asi 46
šatiček, které se podle prastarého zvyku střídají 10 x do roka podle období. Více
informací najdete na portálu prague.eu

on-line quiz

4. Od roku 1884 do roku 1980 jezdily přes celé Václavské náměstí tramvaje.
Ted´ jsou zhruba uprostřed náměstí umístěny dvě historické Křižíkovy
tramvaje sloužící jako kavárna; zároveň také jako připomínka minulých časů.
Najděte historické tramvaje a zjistěte, jaké číslo měla jedna ze starých tras.

pro on-line verzi
kvízu klikněte zde

Poznávejte Prahu zábavně!
Splňte úkoly označené diamanty
na
mapě a sbírejte body. Ten, kdo prohraje,
zve ostatní na drink!
1 správná odpověď = 1 bod.*

5. Najděte skryté místo u tramvajové zastávky Václavské náměstí. Vstupte do
pasáže „Světozor“ a podívejte se na barevnou reklamu společnosti Technika
Slaboproudá. Najděte zkrácený název této československé společnosti na
skleněné reklamě.

1. Začněme na Staroměstském náměstí. Prvním bodem
na vaší trase je kostel Panny Marie před Týnem.
Podívejte se blíže na věže. Věže nejsou stejné velikosti
a jsou pojmenovány po dvojici. Větší věž (jižní) se
jmenuje Adam. Hádejte název druhé věže.

2. Zastavte se u orloje. Najděte kostru na horní straně
hodin. Na stejné úrovni jsou 3 postavy, které interpretují 3
hříchy: Chtíč (hraje na hudební nástroj), Marnost (drží
zrcadlo) a ... Co je třetí hřích?
3. Na cestě ze Staroměstského náměstí na Václavské náměstí
zastavte v Havelské ulici. Po pravé straně najdete velký trh se
suvenýry s názvem Havelský trh. Po vaší levici bude budova
Galerie České spořitelny. Podívejte se blíže na fasádu, kde je
představeno několik erbů pražských částí. Kolik z nich jste našli?

*Sdílejte svůj názor o procházce na Facebook!
Přidávejte vaše fotky s hashtagem #poznavamPrahu_BENE. Nezapomeňte označit nás @hotelresidencebene!

6. Ze Střeleckého ostrova se otevírá nádherný výhled na Karlův
most. Jděte se podívat blíže na most a zjistěte, kolik oblouků má
Karlův most.

7. Na křižovatce uvidíte velké schodiště, kde je umístěn Pomník
obětem komunismu. Socha první osoby se zdá být v pořádku, ale
ostatním chybí něco z jejich anatomie, což symbolizuje utrpení vězňů,
jejich odvahu a odolnost. Udělejte si chvilku a zjistěte, kolik soch je na
tomto památníku.
8. Výborně! Došli jste na Petřínskou rozhlednu! Zde
je poslední otázka pro vás! Věž se často nazývá
malou kopií Eiffelovy věže. I její vrchol je umístěn
ve stejné nadmořské výšce. Ale kromě velikosti
věže, jaký je mezi nimi základní rozdíl?

Vaše body:
Odpovědi na kvíz najdete zde nebo na recepci

