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Kvízová hra „48“ 

SVATÁ LUDMILA 

 

Jednoduchá kvízová hra pro zpestření setkání dětí i dospělých, případně pro 
ověření znalostí o tématu. 

 
 

Ke hře potřebujeme: 

Rozstříhané lístky s čísly 1 – 48 (viz přiložená tabulka), obálku pro každého hráče, 
příslušnou tematickou sadu otázek 

Jak hrát? 

Tabulku s čísly rozstříháme (optimální je vytisknout ji pro zvýraznění na barevný 
papír a zalaminovat). 

Rozdáme hráčům obálky a lístky rozmístíme na stůl tak, aby čísla nebyla vidět. 

Hráči si postupně losují čísla a vedoucí hry podle vylosovaného čísla pokládá 
otázku. Pokud hráč odpoví správně, lístek si vloží do obálky a získává bod. 
Pokud ne, může se o odpověď přihlásit kterýkoliv jiný hráč, kterému v případě 
správné odpovědi první hráč lístek předá. 

Některá čísla otázky nemají a jsou tzv. „bonusová“; po jejich vylosování hráč 
získává bod automaticky. 

V případě potřeby (zisk většího počtu bodů v rámci hry) je možno počet 
„bonusových“ čísel zvýšit.  
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OTÁZKY (A ODPOVĚDI) 

1. Odkud víme, že žila svatá Ludmila a její rodina? (Z legend) 

2. BONUS 

3. Kde se svatá Ludmila narodila? (Zřejmě na hradě Pšov, na místě dnešního 

Mělníku) 

4. Byla pokřtěna jenom svatá Ludmila, nebo i její manžel Bořivoj? (Byli pokřtěni 

oba společně) 

5. Kde byli podle legendy pokřtěni? (Na Velehradě) 

6. BONUS 

7. Kdo je podle legendy pokřtil? (Svatý Metoděj) 

8. Zemřela svatá Ludmila dříve nebo později než její manžel? (Později) 

9. BONUS 

10. Kolik měla svatá Ludmila dětí?  (Nejméně šest, jménem však známe jen dva 

syny) 

11. Jak se jmenovali dva synové, které svatá Ludmila s Bořivojem měla? 

(Vratislav a Spytihněv) 

12. Vládli synové svaté Ludmily oba, nebo jen jeden z nich? (Oba, Spytihněv jako 

první, po jeho smrti nastoupil Vratislav) 

13. BONUS 

14. BONUS 

15. Jak se jmenovala Vratislavova manželka? (Drahomíra) 

16. Zemřel Vratislav dříve nebo později než jeho manželka Drahomíra? (Dříve) 

17. V jakém příbuzenském vztahu byla svatá Ludmila s Drahomírou? (Tchyně a 

snacha) 

18. BONUS 

19. BONUS 

20. Čím byla svatá Ludmila pověstná mezi lidmi? (Byla velmi laskavá a chudým 

často dávala almužny) 

21. Kolik dětí měla Drahomíra? (Dva syny) 

22. Jak se Drahomířini synové jmenovali? (Václav a Boleslav) 

23. BONUS 

24. BONUS 

25. Starší z Drahomířiných synů byl Václav nebo Boleslav? (Václav) 
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26. Jaký měla Drahomíra vztah se svatou Ludmilou? (Špatný, dlouhodobě s ní 

byla ve sporu, zvláště po smrti manžela Vratislava) 

27. BONUS 

28. Kam se svatá Ludmila z Prahy odstěhovala? (Na svůj hrad Tetín) 

29. Jakým způsobem ovlivňovala svatá Ludmila svého vnuka Václava? (Byla 

jeho vychovatelkou) 

30. BONUS 

31. Kdo dal zavraždit svatou Ludmilu? (Zřejmě její snacha Drahomíra) 

32. Jak se jmenovali vrazi svaté Ludmily? (Tunna a Gommon) 

33. Kde byla svatá Ludmila zavražděna? (Na Tetíně) 

34. BONUS 

35. BONUS 

36. Jak svatá Ludmila zemřela? (Byla uškrcena vlastním závojem) 

37. Proč svatou Ludmilu její vrahové uškrtili? (Aby neprolili její krev, protože 

teprve tak mohl být člověk nazýván mučedníkem) 

38. Kdo nechal převézt tělo svaté Ludmily do Prahy? (Její vnuk svatý Václav) 

39. BONUS 

40. Kde je dnes hrob svaté Ludmily? (Na Pražském hradě v bazilice sv. Jiří) 

41. BONUS 

42. Co je Palladium země české a jak souvisí se svatou Ludmilou? (Údajný 

medailon svaté Ludmily, který podle legendy dostala při křtu od svatého 

Metoděje) 

43. BONUS 

44. Svatá Ludmila je patronkou… (českých zemí, matek a babiček, křesťanských 

vychovatelů, vinařů) 

45. Atributy (předměty, s nimiž je světec zobrazován), jsou… (mučednická 

palma, stočený závoj nebo šál kolem krku, provaz, miska s hrozny, 

Palladium země české) 

46. BONUS 

47. BONUS 

48. Kdy slavíme svátek svaté Ludmily? (16. září) 
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1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 
 

 

 


