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Hádej, které jsem město – řešení 

1. Nacházím se ve Vizovické vrchovině. Jeden pán ve mně před léty založil 

továrnu na výrobu bot. Mé jméno se několikrát změnilo. Před válkou jsem se 

jmenovalo jinak než například v 70. létech minulého století. Teď mám však 

své původní jméno. 

Už víš, jak se jmenuji?       Zlín  

Zjisti, jak jsem se jmenovalo v letech 1949–1989.    Gottwaldov 

Jak se jmenoval pán, který založil továrnu na výrobu obuvi?  Tomáš Baťa 

Věděl bys, do kterého kraje patřím?       Zlínský kraj 

 

2. Najdeš mě na soutoku Odry a Olše. Mé jméno je spojeno s továrnou na 

výrobu drátu. Možná, že i plot kolem tvého domu či školy je vyroben z drátu 

z této továrny. Napovím ti, že ležím na hranici s jiným státem a vede mnou 

důležitá železniční trať.  

Už víš, jak se jmenuji?      Bohumín 

Na hranici s jakým státem ležím?   Polsko 

Věděl(a) bys, do kterého kraje patřím?   Moravskoslezský kraj 

 

3. Mé původní jméno bylo Frývaldov, ale od roku 1947 nosím jméno podle 

pohoří, ve kterém ležím. Jeden pán zde založil kdysi dávno lázně. Už víš? 

Napovím ti, že nedaleko mě se nachází jeskyně Na Pomezí a Na Špičáku. 

Už víš, kdo jsem?     Jeseník 

Do kterého kraje patřím?   Olomoucký kraj 

Jak se jmenoval ten pán, který založil lázně a ve kterém století to bylo? 

      Vincenz Priessnitz, 20. léta 19. století 
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4. Protéká mnou řeka Chrudimka. Mé jméno znají děti po celé republice. Proč? 

No přece proto, že je po mně pojmenovaná jedna pochoutka. Asi neexistuje 

nikdo, kdo by ji někdy neochutnal. 

Už víš, kdo jsem?     Pardubice 

Jak se jmenuje tato pochoutka?   pardubický perník 

Ve kterém kraji ležím?    Pardubický kraj 

 

5. Protéká mnou řeka Dyje. Nedaleko mne se nachází Lednicko-valtický areál 

s překrásným zámkem a dalšími zajímavostmi. Mnoho turistů mnou projíždí 

z Moravy do Rakouska. A ani na Slovensko to není moc daleko. 

Už víš, jak se jmenuji?      Břeclav 

Do kterého kraje patřím?      Jihomoravský kraj 

Která chráněná krajinná oblast se nachází poblíž?  CHKO Pálava 

 

6. Protéká mnou řeka Vltava. Poblíž se nachází zámek Hluboká nad Vltavou. 

Mé jméno je úzce spojeno s knihou Osudy dobrého vojáka Švejka. 

Už víš, kdo jsem?          České Budějovice 

Jak zní jméno spisovatele, který napsal knihu o Švejkovi?  Jaroslav Hašek 

Do kterého kraje patřím?         Jihočeský kraj 
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7. Protéká mnou málo známá říčka Vrchlice. Asi ti to moc nepomohlo, co? Tak 

jinak. Jsem jedno ze starobylých měst v České republice. Poblíž mě se 

nachází kaple vyzdobena různými ozdobami vyrobenými pouze z lidských 

kostí… Už víš? Ještě potřebuješ nápovědu? Tak poslední – ve středověku se 

ve mně těžilo stříbro.  

No jasně, jsem přece…   Kutná Hora 

Do kterého kraje patřím?   Středočeský kraj 

Znáš nějakou historickou památku, kterou by sis mohl ve mně prohlédnout? 

      Chrám sv. Barbory 

 

8. Můj název znají snad všichni milovníci piva na celém světě. Je to proto, že se 

ve mně vyrábí už spoustu let. No jasně, jsem město… Pokud by snad ještě 

někdo váhal, mám tu malou nápovědu: na mém území se stékají čtyři řeky a 

od tohoto místa dále získává řeka nový název.  

Už víš, jak se jmenuji?    Plzeň 

Do kterého kraje patřím?    Plzeňský kraj 

Zjisti, od kterého roku se ve mně vaří pivo. 1842 

Umíš vyjmenovat ony čtyři řeky?  Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava 

Jak se řeka jmenuje od tohoto místa dál? Berounka 

Do které řeky ústí?    do Vltavy 

 

9. Můj název se skládá pouze ze dvou písmen. K hranicím se sousedním státem 

to nemám daleko. A do Krušných hor je to také docela blízko… 

Už víš, kdo jsem?      Aš 

Do kterého kraje patřím?     Karlovarský kraj 

Jak se jmenuje stát, který není ode mě daleko? Německo 
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10.  Protéká mnou řeka Sázava a přímo ve městě do ní vtékají potoky Šlapanka 

a Žabinec. Můj název připomíná, že se zde dalo řeku přebrodit. Nesu jméno 

po významném básníku a novináři, který zde studoval. 

Už víš, které jsem město?   Havlíčkův Brod 

Ve kterém kraji ležím?    Kraj Vysočina 

Jak se jmenoval onen básník a novinář? Karel Havlíček Borovský 

 

11.  Pořád si mě pletou s městem s podobným názvem. Avšak pouze mnou 

protéká řeka Úpa, nikoli Jizera. Mám to stejně daleko za Rumcajsem i 

za Krakonošem. Také do Adršpašských skal to není tak daleko… 

Kteréže město to jsem?      Trutnov 

A do jakého kraje patřím?    Královehradecký kraj 

Jak se jmenuje město, se kterým mě občas zaměňují? Turnov 

 

12.  Mé jméno je spojeno s výrobou bižuterie. Ležím poblíž Jizerských hor. 

Na hrad Sychrov nebo zříceninu Frydštejn to mám skoro stejně daleko.  

Už víš, které město jsem?   Jablonec nad Nisou 

Ve kterém kraji bys mě našel?   Liberecký kraj   

Jak se jmenuje řeka mnou protékající? Pozoruj na mapě, kam tato řeka teče. 

       Nisa, teče na sever 
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13. Mé jméno zná každé malé dítě. Snad proto, že se s ním seznámilo někde 

úplně jinde. Avšak tento název používám v České republice jen já. Ležím 

kousek od chráněné krajinné oblasti České středohoří. Proslavilo jsem se 

především těžbou uhlí.  

Už víš, kdo jsem?    Most 

Ve kterém kraji ležím?   Ústecký kraj 

Jaké uhlí se poblíž těží?   hnědé uhlí 

 

 

14.  Není snad nikdo v naší vlasti, kdo by mě neznal. Usídlil se ve mně 

parlament, také prezident má zde svůj palác. 

No jasně, jsem…       Praha 

Jakže se jmenuje kraj, do kterého patřím?   Hlavní město Praha 

Znáš nějaké památky, které bys mohl ve mně najít? Chrám sv. Víta, 

Pražský hrad, Karlův most, Staroměstská radnice, Národní divadlo, Národní 

muzeum… 


