
 STRANA  14 Kam na výlet, dovolenou JN – ČERVEN 2021

Jihlava má nespočet krásných 
a zajímavých míst, která stojí za 
návštěvu. Zkuste si ověřit, jestli je 
všechna dobře znáte.

1. Kterou z následujících pamá-
tek nenajdete v Jihlavě?

a) Brána Matky Boží
b) Kostel sv. Ignáce z Loyoly
c) Prašná brána

2. Sochami kterých dvou antic-
kých bohů jsou zdobeny kašny na 
Masarykově náměstí?

a) Poseidon a Amfitrité
b) Zeus a Afrodité
c) Apollón a Athéna

3. Kostel sv. Jakuba Většího je 
postaven ve stavebním slohu:

a) gotickém
b) renesančním
c) románském

4. Jaká je celková délka jihlavské-
ho podzemí?

a) 14 km

b) 25 km 
c) 7 km

5. Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie se nachází

a) v ulici Matky Boží
b) na Masarykově náměstí
c) ve Smetanových sadech

6. Co se dnes nachází v místě, 
kde byla v letech 1862-1863 vysta-
věna židovská synagoga?

a) Brána Matky Boží
b) Smetanovy sady
c) Park Gustava Mahlera

7. Ze všech bran, které v Jihlavě 
stály, se zachovala pouze jedna. 
Kolik bran původně v Jihlavě stá-
lo?

a) 8
b) 5
c) 3

8. Který kostel se nachází v par-
ku Smetanovy sady?

a) Kostel sv. Jana Křtitele

b) Kostel sv. Ducha
c)Kostel Nanebevzetí Panny Marie

9. Co nechala Marie Terezie na 
území Jihlavy postavit v 18.stole-
tí, aby opticky oddělovalo a zná-
zorňovalo hranice mezi Čechami 
a Moravou?  

a) čtyři hraniční kameny
b) pět bran
c) tři sochy

10. Jak se nazývá přírodní rezer-
vace, kde je ve skále otisk koňské 
podkovy?

a) Královský vršek
b) Zaječí skok
c) Bílý kámen

11. Jaké ženské jméno nese zvon 
na věži sv. Jakuba?

a) Tereza
b) Zuzana
c) Barbora

12. Z jakého důvodu byl v roce 
1690 na Masarykově náměstí 

postaven mariánský sloup?
a) poděkování za ochranu před 

morovou epidemií
b) měl chránit město před vojáky
c) měl být ochranou proti epidemii 

cholery

Vyhodnocení:
0-4 správné odpovědi
Zkuste si někdy Jihlavu projít. Jsme 

si jisti, že po našem kvízu uvidíte mno-
hem více zajímavých míst než dosud. 

5-8 správných odpovědí
Nejste úplný znalec, ale přehled 

rozhodně máte. Také vám najednou 
některá místa přijdou zajímavější 
než doposud?

9-12 správných odpovědí
Tady není o čem mluvit. Jihlavu 

máte evidentně v srdci a spolu s ní i 
všechna její krásná místa a zákoutí.
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Vyznáte se v památkách a zajímavých místech? 

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b, 
8b, 9a, 10b, 11b, 12a


