
Pražské věže 
 

1.  Malostranská mostecká věž , severní část, hromosvod 
Věţ je v podstatě soustavou dvou věţí odlišného vzhledu i velikosti. Menší z věţí byla postavena 
jiţ v románském slohu, byla součástí prvního praţského kamenného(název)……. …………mostu. 
2. Kelleyho věž nahoře v laboratoři   
Slovutný alchymista Edward Kelley Vás zve na návštěvu své Kelleyho věţe-60 schodů, nabízí  
atmosféru laboratoře rudolfínských časů. Jak dlouho zde alchymista ţil?.........let. 
3. Věž chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, nahoře, 303 schodů, opěrný bod STB Kajka 
Jaký byl roční plat hlásného zjistíte v jeho příbytku…………zlatých 
4. Strahovský klášter, Basilika Nanebevzetí Panny Marie, věţ kostela dole, jiţní část 
Víte jak krásně znějí místní zvony? Zjistíte kaţdou celou hodinu. Nádherná zvonkohra. 
Klášter má velmi cennou knihovnu s 200.000 svazky. Sídlí zde církevní řád………………. 
5. Loreta, stojan na kola u vchodu 
Kaţdou celou hodinu uslyšíte nádhernou zvonkohru. Víte kolik má zvonků?.................. 
K číslu se dostanete i trochou matematiky: věţ má 8 oken, v polovině z nich 4 zvonky, v druhé 
polovině 3 zvonky, k tomu dva uvnitř věţe. Kolik jich je? 
6. Bludiště, v místnosti s plastickým obrazem - bitvou se švédskou armádou r. 1648 
Bludiště je kopií vyšehradské brány Špička. Kolik má věţiček?................................. 
7. Strahovské věže, nejbliţší sloup lampy 
K jakému účelu věţe slouţí?............................................................................. 
8. Malostranská vodárenská věž, S část na ostrově 
Ve věţi měl klubovnu skautský klub Dvojka, jeho vedoucím byl spisovatel Jaroslav……………… 
9.Petřínská rozhledna, 299 schodů, nahoře, u schodů k sestupu 
Kolik let bylo letos petřínské rozhledně (od otevření)? ………………… 
10. Staroměstská mostecká věž,138 schodů, 
 nahoře, SV část 
Aţ budete stát u věţe a podíváte se vzhůru někam tam, kde se houpaly hlavy 12ti sťatých vůdců 
Stavovského povstání, hledejte na fasádě kamenné ledňáčky, kolik jich je?................. 
11.Novotného lávka, Staroměstská vodárenská věţ, dole 
Na věţi je datum největší povodně, kdy to bylo?...................dosáhnete tam?............... 
12.Staroměstská radnice V část, okap 
Který malíř nakreslil v 19.století kalendárium?................................... 
13. Kostel sv. Martina ve zdi, plot, S strana 
Na zdejším hřbitově byla pohřbena slavná sochařská rodina……………… 
14. Prašná brána, 186 schodů, nahoře 
Jak se jmenuje sousední palác - národní kulturní památka (SV směr)………………………. 
15. Kostel sv. Petra, zvonice, plot 
Jak se jmenovala zaniklá osada pro kterou byl tento farní kostel postaven?...................... 
16. Novoměstská radnice, 221 schodů, nahoře, SV roh 
Právě zde na radnici začala husitská revoluce, rozvášněný dav zde vyhodil z okna purkmistra, 
dva konšely a několik měšťanů –  První praţská defenestrace. To bylo roku……………. 
17. kostel sv. Ludmily, zákoutí JV část, u vchodu 
Dvě 60timetrové věţe kostela postaveném v negotickém stylu dominují Vinohradům. Na výzdobě 
se podíleli významní umělci té doby jako Myslbek či Ţeníšek. V jakém století byl kostel 
postaven?.................... 
18. Žižkovská televizní věž, základní kámen stavby, u vstupu 
Schodiště nefunguje, pro zájemce je moţné jet na vyhlídku zdarma – prokázat se průkazkou na 
recepci. 
S areálem vysílače sousedí na S straně významná památka: je to kostel, ţidovský hřbitov, 
kasematy (nehodící se škrtněte) 
 
Šetřete naše věţe, řiďte se pokyny personálu, buďte ohleduplní, dodrţujte dopravní předpisy, 
neriskujte na schodech, zdraví máte jen jedno……hodně štěstí přeje Milan se svým týmem  

http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/kostel-sv-martina-ve-zdi

