
TAJUPLNÁ CESTA  PAMÁTNÍKEM  

Věděli jste, že místa a budovy mohou vyprávět příběhy? Národního památník 
na Vítkově v sobě jeden takový příběh ukrývá. Staňte se badateli a vydejte se 
po stopách minulosti. Prozkoumejte Památník a zjistěte odpovědi na násle-

dující otázky.  

 

1. Jak to vše začalo? Kopec Vítkov,  se významně zapsal do dějin v létě 

roku 1420. Proběhla zde památná bitva, kde spolubojovali křižáci a hu-
siti.  V  čele husitů stál slavný vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Prohléd-

něte si sochu Jana Žižky před Památníkem a namalujte ji.  

 

 

 

 

 

 

2.Osud Památníku se začal psát po roce 1918, kdy byla vyhlášena Čes-

koslovenská republika. Budova byla postavena podle návrhu architekta 
Jana Zázvorky v letech 1928-1948. Původně měla stavba připomínat le-

gionářskou tradici a být místem posledního odpočinku legionářů. Víte, kdo to 
byl legionář? Seřaďte slova do správného pořadí: 
 

VOJÁK  JEDNOTEK  V  ZAHRANIČÍ  ČESKOSLOVENSKÝCH 

 

…………………………………………………………………………………………………………..  
 

3. Zásahem dějinných událostí, s nástupem komunismu, se v 50. le-

tech Památník stal pohřebištěm představitelů KSČ. V roce 1953 bylo v 
Památníku vybudováno Mauzoleum Klementa Gottwalda. Jak byl nazý-

ván Klement Gottwald?  
 

   A) První dělnický prezident            B) První demokratický prezident 
         

     C) Otec vlasti        D) Největší Čech  



4. Slavnostní síň je srdcem Památníku. Dříve zde měl  být volen prezi-

dent. Jakou stavbu Vám síň připomíná? 
 

 
        
    
 
 
 
  egyptská pyramida      kostel     muzeum  

 

5. V Kapli padlých se skrývají tři legionáři. Pokuste se je najít a napsat, 

ve které zemi bojovali.  
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 6.  Vydejte se ze Síně osvobození na cestu do tajemného podzemí. Co 

se v něm skrývá? 

 
7.  V hrobě Neznámého vojína jsou pohřbeni dva vojáci, z bitvy u Zbo-

rova a u Dukly. Odpočívá zde také generál Alois Eliáš a jeho manželka. V 
pravé boční lodi se nacházejí pamětní desky vojáků, kteří zemřeli během 

novodobých zahraničních misí.  
Prohlédněte si kopie historických praporů a do mapky napište, ze které doby 
pocházejí.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

První čsl. republika 

Současnost Druhá světová válka  

První světová válka  
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Správné řešení: 2. Voják československých jednotek 
v zahraničí. 3. a) 4. kostel 5.  Francie, Itálie, Rusko. 6. 
Zázemí Mauzolea K. Gottwalda. 7. (Shora, zleva) první 
světová válka, první čsl. republika, (dole,  
zleva) současnost, druhá světová válka. 


