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VYŠEHRAD



Vyšehrad patří k nejpamátnějším a 

nejstarobylejším místům Prahy. 

Kdysi dávno, když ještě Vltava nebyla 

splavnou řekou, již tehdy omývaly její 

vody patu vysoké strmé skály, na 

které byl později vybudován hrad.

K tomuto místu se upínají nejdávnější lidové pověsti. Odtud věštila Libuše slávu Prahy, 

odtud vyjelo poselstvo do Stadic pro budoucího českého knížete Přemysla Oráče, 

odtud skočil Horymír na Šemíkovi do Vltavy, sem přinesl Bivoj z protějších Kavčích hor kance, 

na protějším zlíchovském vrchu stál hrad Děvín, dobře známý z pověstí o dívčí válce.



VYŠEHRAD  L. P. 1683

VYŠEHRAD  L. P. 1920



SOUČASNOST

I.    Jaký byl původní název Vyšehradu?

1)   Vyšší hrad P

2) Chrasten V

3) Vyšegrad J



O historických počátcích Vyšehradu dodnes mnoho nevíme. Stal se sídlem generace Přemyslovců

na přelomu 11. a 12. století, ale již v 10. stol. se ve vyšehradské mincovně razily mince – denáry.



Druhé jeho slavné období bylo za vlády Karla IV. Za husitských válek zde Pražané porazili

Zikmundovo křižácké vojsko.

V 17. stol. byl Vyšehrad přeměněn na vojenskou pevnost. Středověké opevnění bylo nahrazeno

barokním vysokým cihlovým opevněním, které se zachovalo dodnes.



Stále vzrůstající intenzita národního obrození způsobila ve 2. polovině 19. stol. i vznik Slavína a

vyšehradského pohřebiště. Zde je pochováno mnoho mužů a žen, kteří se významnou měrou

zasloužili o náš národ, zejména v oblasti kulturní.



HROBY  JEPTIŠEKARKÁDY



Na hřbitově začneme dnešní procházku (na hřbitově chodíme pomalu, neutíkáme a nehoníme se).

Vstoupíme brankou a hned vlevo u zdi se zastavíme u hrobu Boženy Němcové.

II.    Tato spisovatelka napsala mimo jiné knihu

1) Dědeček          S

2) Babička Y

3) Staré pověsti české R



III.    Jan Neruda byl

1) malíř V

2) spisovatel              Š

3) stavitel E

Vrátíme se několik metrů zpět a přímo proti vchodu je hrob Jana Nerudy.

Když Jan Neruda zemřel,

nebylo na hřbitově místo,

proto byl nejdříve na dva

roky pohřben do vedlejšího

hrobu J. V. Friče, známého

revolucionáře z roku 1848.



Pokračujeme směrem ke Slavínu. Posledním hrobem v této uličce na rohu je hrob Bedřicha

Smetany.

IV.     Proč začíná hudební festival Pražské jaro 12. května?

1)   narodil se N

2)   zemřel              E

3)   na oslavu vítězství nad fašismem v roce 1945 M

BRPRDALI DVĚ HUTAČE - to je pomůcka k zapamatování

všech oper Bedřicha Smetany (kromě nedokončené Violy)

Braniboři v Čechách Dvě vdovy

Prodaná nevěsta Hubička

Dalibor Tajemství

Libuše Čertova stěna

(a nedokončená Viola)



Dáme se vlevo hlavní cestou od Slavína, po několika metrech vidíme vpravo ve 2. řadě za hrobem

č. 6-7 hrob ze tří barevných mramorů v podobě čsl. vlajky. Je to hrob akademického malíře

Jaroslava Jareše, kterému se v minulosti připisovalo autorství naší vlajky. Před několika lety bylo

potvrzeno, že tvůrcem je státní úředník Jaroslav Kursa. V době svého vzniku byla jednou z prvních,

ne-li první oficiální vlajkou státu používající klín na světě.

V. Kde má být červená barva, když je vlajka                 

vyvěšena svisle?

1)   vlevo Í

2)   uprostřed  T

3)   vpravo H 

Kursovy návrhy z roku 1919



Pokračujeme dále po hlavní cestě kolem náhrobku

skladatele Zdeňka Fibicha, dáme se vpravo a hned

vlevo pokračujeme původním směrem. Projdeme

mezi oplocenými hřbitůvky, kde jsou pochováni

členové vyšehradských řádů – mniši a jeptišky.

První cestou vpravo dojdeme k soše Svatopluka

Čecha.

VI. Jak se jmenuje strom, v jehož stínu je hrob

Svatopluka Čecha? 

Nápověda: je to národní strom naší země.

1)   dub S

2)   lípa  R

3)   javor N



Za hrobem Svatopluka Čecha se dáme na konci cesty zase doprava (vracíme se ke Slavínu)

dlouhou cestou podél arkád až ke hrobu Antonína Dvořáka.

VII. Jakou složil mimo jiné známou operu?

1) Vyšehrad Í

2)   Rusalka A

3)   Libuše O 



Pokračujeme dále až ke hrobu Karla Čapka (cestou míjíme hroby dalších slavných osobností) po

pravé straně. Všimneme se nahoře československého státního znaku z roku 1918.

VIII. Proč je na hrobě Karla Čapka

miska s vodou?

1)   je to starý švýcarský zvyk z horských 

samot dávat před usedlost misku s 

vodou pro ptáčky, který se Čapkovi 

zalíbil D

2)   je to starý holandský zvyk (K. Čapek 

jej popisuje v Obrázcích z Holandska) 

dávat na hrob misku s vodou pro 

květiny R

3)   je to miska na dešťovou vodu, aby 

nezatékala dovnitř hrobu U 



Dojdeme na konec cesty a kolem hrobu

Mikoláše Alše

IX. Byl to

1) sochař -

2)   malíř L

3)   spisovatel B 

se dáme vpravo po schodech na Slavín.

Zde najdeme pamětní desku Jana Laudy.



X. Jeho jméno nese jedna pražská ulice, která se nalézá

1) na Proseku A

2)   v Řepích P

3)   na Novém Městě O 



Od Slavína se dáme směrem k brance, kterou jsme na hřbitov

vešli a vyjdeme ven. Kousek před námi vidíme na trávníku

tzv. Čertův sloup.

XI. Jedná se o

1) zbytek časoměrného sloupu starých Slovanů –

památka předkřesťanského osídlení Vyšehradu

Č

2)   podpěry ze staré románské baziliky 

z 11. nebo 12. stol. R

3)   sloup, který upustil čert. Kněz vyšehradské kapituly 

se vsadil s čertem o vlastní duši, že odslouží mši 

dříve, než čert donese z Říma sloup na stavbu 

kostela na Vyšehradě. Čert sázku málem vyhrál, ale 

sv. Petr přispěchal knězi na pomoc a shodil čertu 

sloup do benátských lagun. Čert přiletěl na 

Vyšehrad pozdě, uhodil vzteky sloupem o střechu 

kostela a rozbil jej na tři kusy. A 



Vydáme se vpravo směrem k parku. Na začátku je

mramorový stůl, kde si pro lepší orientaci

prohlédneme plastický plán Vyšehradu. Jdeme dále,

po pravé straně sejdeme po několika schodech k

mřížím, za kterými je zbytek románského můstku,

který spojoval románskou baziliku (kostel) s knížecím

palácem.

XII. Jak se jmenoval první český král v dějinách,

který zde sídlil?

1) Přemysl E

2)   Václav T

3)   Vratislav V 



XIII. Ve starých kronikách bychom se dočetli, že palác s nádvořím

zabíral tak velké prostranství, že se tu mohlo najednou sejít

1) 3.000 lidí N

2) 1.000 lidí S

3) 500 lidí A



O poloze knížecího paláce se můžeme přesvědčit. Přibližně ji vyznačují čtyři sousoší od Josefa

Václava Myslbeka: Záboj a Slavoj, Ctirad a Šárka, Lumír a Píseň, Přemysl a Libuše, které jsou

umístěny v rozích parku.



XIV. Tyto sochy původně stály jinde, při bombardování Prahy v dubnu 1945 byly

poškozeny a po opravě přeneseny sem z

1) Palackého náměstí K

2)   Palackého nábřeží B

3)   Palackého mostu Í 

LUMÍR A PÍSEŃ PŘEMYSL A LIBUŠE ZÁBOJ A SLAVOJ CTIRAD A ŠÁRKA



Na místě akropole (park s Myslbekovými sochami) stávala od 17. stol. rozsáhlá budova vyšehradské 

zbrojnice. Na jejím vzniku se měli podílet italští stavitelé S.Bossi a C.Lurago. Zbrojnice v roce 1927 

vyhořela a bylo rozhodnuto o její demolici. Z budovy zbyly dva kamenné portály, které byly zasazeny 
do ohradní zdi tehdy nově vytvořeného parku. Jeden z nich míjíme vpravo.



Dáme se směrem vlevo k baště sv. Ludmily, kde začne naše okružní cesta po vyšehradských

hradbách. Vpravo míjíme pozůstatek gotické hradební věže z doby Karla IV. Budova nyní patří Galerii

Vyšehrad.



XV. Jaký je název FK (fotbalového

klubu) na Vyšehradě?

1) Slavoj S

2) Tatran Ý

3) Spartak P

Po levé straně míjíme budovu bývalého vyšehradského purkrabství, původně palácová stavba ze 14.

stol. Objekt byl v minulosti využíván pro sportovní účely. Po významné rekonstrukci slouží nyní jako

prostor pro kulturní a společenské akce.



Z bašty sv. Ludmily vidíme mimo jiné Hradčany, Kavčí hory, údolí Vltavy s Veslařským ostrovem a

Císařskou loukou. Vpravo na vyšehradské skále vidíme zříceninu zvanou Libušina lázeň.

XVI. Je to 1) místo, kde se kněžna Libuše koupala Ů

2) zbytek středověké strážní hlásky (věže) z doby husitských válek Í

3) umělá zřícenina, která byla postavena v době romantismu

v 19. století a nebyla nikdy dokončena CH



XVII. Jak se jmenovaly tři dcery knížete Kroka?

1) Libuše, Slavěna, Zdoběna J

2) Libuše, Tekla, Drahomíra K

3) Libuše, Teta, Kazi D

Pokračujeme dále po hradbách. Po levé straně

vidíme skrze stromy kostel.

XVIII. Jak se jmenuje?

1) sv. Cyrila a Metoděje R

2) sv. Petra a Pavla L

3) sv. Václava D



Dále vlevo vidíme rotundu, nejstarší dochovanou stavební památku na Vyšehradě z 11. století.

Několikrát měla namále, jeden čas sloužila dokonce jako prachárna. Opustíme hradby a vydáme

se parkem směrem k ní. Dojdeme-li až ke vstupním dveřím a podíváme se nahoru, uvidíme

vpravo vedle okna dělovou kouli zarytou do zdi. Je to památka na obléhání Prahy pruským

vojskem v 18. století.

XIX. Jak se tato rotunda jmenuje?

1) sv. Kříže U

2) sv. Longina Á

3) sv. Martina O



Vpravo od rotundy vidíme barokní bránu, která je součástí vyšehradského opevnění.

XX.    Jak se brána jmenuje?

1)   Leopoldova brána     Č

2)   Táborská brána         L

3)   Písecká brána           J



Projdeme branou směrem k Jedličkovu ústavu.

XXI. Zjistíme, kolik je zde tenisových kurtů.

1) 1 Z

2) 3 E

3) žádný Ů



XXII. Který plánek tenisového kurtu je správný?

1) Š 2) - 3) S



Projdeme zpátky branou a kolem rotundy se vrátíme na hradby.

Pokračujeme dále po okružní cestě, až dojdeme k

mramorovému stolu s plastickým panoramatem výhledu na

Prahu. Opustíme hradby, sejdeme k silnici a po ní dojdeme k

Cihelné bráně, v níž je umístěn vchod do zpřístupněné části

vyšehradských kasemat.

XXIII. Kolik dveří (vrat) se skrývá v této bráně?

1) 9 K

2) 12 T

3) 10 V



Z Cihelné brány je vchod do vyšehradských kasemat. Kasematy jsou chodby v pevnostních valech,

sloužící k soustředění vojska a jeho nepozorovatelnému přesunu. Kasematy se nacházejí po obou

stranách brány, pravá část chodeb ústí do podzemního sálu zvaného Gorlice, který měl sloužit jako

shromaždiště vojáků, sklad potravin a munice. Délka obou křídel kasemat je necelý 1 km. Chodby

jsou nejméně 2 m vysoké a 1,5 m široké.



Od této brány pokračujeme stejným směrem cestou vpravo od schodů. Dojdeme do Karlachových

sadů. Po levé straně vidíme budovu nového probošství.

XXIV. Co je ve znaku na severní zdi

této budovy?

1) 2 zkřížené klíče Ý

2) 2 zkřížené umrlčí hnáty F

3) 2 zkřížená kladiva Ě



Vpravo v Karlachových sadech vidíme

jezdeckou sochu ze 17. století od Jana

Jiřího Bendla.

XXV. Koho tato socha představuje a

kde původně stála?

1) sv. Ignáce -

na Karlově náměstí Š

2) sv. Václava -

na Václavském náměstí CH

3) sv. Karla -

na Karlově mostě J



Dojdeme k hradební zdi se střílnami a budeme pokračovat vlevo kolem starého probošství.

XXVI. Na parkovišti před starým probošstvím je umístěn labyrint. Je to přesná

kopie labyrintu v katedrále

1) sv. Petra v Římě Z

2) sv. Víta v Praze E

3) Notre – Dame v Chartres K



O kus dále po pravé straně je socha sv. Šebestiána.

XXVII. Kolik šípů mu proklálo hruď?

1) 1 R

2) 2 D

3) 3 H



Po levé straně vidíme v barokní kapličce sochu

sv. Ludmily.

XXVIII. Známe ji z českých dějin jako

1) matku svatého Václava R

2) babičku svatého Václava Á

3) manželku svatého Václava N



A jsme před kostelem, kde naše procházka začala. Znovu si pečlivě prohlédneme portál kostela.

XXX. Jeden ze znaků, který je zde

umístěn, jsme již viděli

1) na rotundě O

2) na novém probošství L

3) na bráně A



Prošli jsme Vyšehrad po

vnějších hradbách opevnění.

XXX. Jaký má toto barokní

opevnění půdorys?

1) čtverec C

2) šestiúhelník D

3) pětiúhelník Ů






