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Skákavý rébus duo – Počátky Přemyslovců 

 
Metodika hry: 

Hra skákavý rébus duo je určená pro dvojici hráčů.  

Na herní plán se vloží kartičky s čísly odpovídajícími hernímu plánu. Jeden hráč začíná na č. 1, druhý na č. 40. hrají střídavě, domluví se, kdo 

začne.   

Ten, který začíná, odkryje první políčko, přečte  a zodpoví otázku. Podle odpovědi položí figurku na zatím uzavřené pole a obdobně pokračuje 

soupeř. V dalším kole opět první hráč odkryje své pole s figurkou a přečte text. Pokud odpověděl správně, poskočí figurkou na další zatím uzavřené 

pole, pokud špatně, vrací se na pole s otázkou. 

 Hra končí, když se jeden ze soupeřů dostane do cílového pole. 

 

Pomůcky: herní plán, kartičky s čísly, 2 figurky. 

 

Příloha: herní plán, kartičky s čísly 
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Soustřeď se, hra začíná! 
                    
Jak se jmenoval první historicky 
doložený Přemyslovec na českém 
trůně? 
a)  Bořivoj                          / 17/ 
b)   sv. Václav                    /12/ 

                                         
 
Řeckého vládce bohů Slované 
skutečně neuznávali. Vrať se na 
pole č. 29. 

                                         
To je správně. Která smutná 
událost se odehrála na hradišti 
Libice? 
 
a) vyvraždění Slavníkovců    /13/ 
b) zavraždění sv. Ludmily    /31/ 

                                          
 Výborně. Dějepis je opravdu 
tvoje doména. Ke které dynastii 
patřil sv. Vojtěch? 
 
a) Přemyslovci                        /39/ 
b) Slavníkovci                       /28/ 

                                        
Ano, tvá odpověď je správná. Jak 
se jmenovaly první mince, které 
nechal razit Boleslav I.? 
 
a) denáry                              /18/ 
b) tolary                                /15/ 

                                         
Ano, výborně. Tvé znalosti jsou 
přesvědčivé. 
Jak se jmenoval 1. český král? 
 
a) Vratislav                          /24/ 
b) Vladislav                        / 27/ 
 
 

                                         
 
Kdepak, na Budči byl klášter a 
škola. Vrať se na pole č. 33. 

                                         
 
Tahle odpověď je skutečně 
špatná. Oprav ji v dalším kole. 
Vrať se na pole č. 40. 

                                         
Ano, výtečně. Vyzkoušíme, jak 
se orientuješ v příbuzenských 
vazbách. V jakém příbuzenství 
spolu byli Bořivoj a Drahomíra? 
a) manželé                             /22/ 
b) tchán a snacha                   /35/ 

                                         
 
Tvoje odpověď je špatná. Vrať se 
na pole č. 11. 

                                        
Správně. Určitě správně vybereš i 
postup výběru panovníka 
nařízený knížetem Břetislavem: 
 
a) zásada prvorozenectví    /10/ 
b) stařešinský řád                 /34/ 
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Bohužel hned první odpověď se ti 
moc nevydařila. Vrať se na pole 
č. 1. 

                                         
Ano, tento zločin paradoxně 
napomohl sjednocení země. Za 
vlády kterého knížete se však 
stal? 
a) za Boleslava II.              /11/ 
b) za Boleslava I.               /38/ 

                                         
To je špatná odpověď. Než si 
doplníš znalosti, vrať se na pole 
č. 17. 

                                         
Tvá chyba je naprosto zásadní, 
vrať se na pole č. 5. 

                                         
 
Kdepak. Tuhle zásadní informaci 
musíš zodpovědět lépe. Vrať se 
na pole č. 40. 

                                         
Správně. Určitě také víš, se 
kterému  velkomoravskému 
panovníkovi platil Bořivoj 
poplatky? 
 
a)  Mojmírovi I.                   /14/ 
b) Svatoplukovi                  /33/ 

                                         
Máš pravdu. Dokážeš vybrat čin 
přisuzovaný knížeti Oldřichovi? 
 
a) připojení Moravy               /6/ 
b) zisk královského titulu     /30/     

                                         
 
Kdepak, nechal(a) ses napálit. 
  
 Vrať se na pole č. 34. 

                                         
Výborně. Je vidět, že se pilně 
učíš. Co se stalo roku 921? 
 
a) zavraždění sv. Václava      /25/ 
b)  zavražděna sv. Ludmila    /4/ 
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Kdepak. V dalším kole svoji 
odpověď oprav. Teď se vrať na 
pole č. 28. 
 

                                         
 
To je naprosto špatně.  
Vrať se na pole č. 9. 

                                         
 
Bohužel, Praha se stala právě 
novým centrem. Vrať se na pole 
č. 33. 

                                         
 
VÝBORNĚ, TVOJE ZNALOSTI 
TI ZAJISTILY VÝHRU. 
BLAHOPŘEJU.  

                                        
 
Tak to tedy opravdu ne. 
Letopočty asi nejsou tvoje silná 
stránka. 
vrať se na pole č. 20. 

                                         
Ano, je vidět, že dějepis je tvoje 
hobby. Jistě pro tebe nebude 
problém určit, která událost se 
odehrála dříve: 
a) zánik Velké Moravy       / 37 / 
b) bitva u Wogastisburku     /9/ 
 

                                         
 
Asi ses jen spletl. Vrať se  
na pole č. 6 

                                         
Skvělé. Nová otázka se ptá na 
jméno panovníka, který ustanovil 
stařešinský řád. Byl to: 
a) Břetislav                          /5/ 
b) Boleslav II.                     /21/ 

                                         
Ano, tohle je pravdivá odpověď. 
Jistě zvládneš označit i skupinu 
slovanských bohů: 
 
a) Perun, Morana, Zeus            /2/ 
b) Svantovít,, Lada,  Mokoša /26/ 

                                         
 
Chyba, abys ji opravil, vrať se  
na pole č. 18. 

                                        
 
Tvoje odpověď je bohužel 
nesprávná. Vrať se na pole č. 3. 

                                         
To je bohužel špatná odpověď. 
Vrať se na pole č. 35. 

                                         
Vynikající. Jistě také dokážeš 
doplnit původní přemyslovské 
sídlo. 
a) Levý Hradec                    /20/ 
b) Budeč                               /7/ 
c) Praha                                /23/       

                                         
Tvoje odpověď je vynikající. 
Pokračuj tak dál. 
Jak se jmenoval první kamenný 
most přes Vltavu? 
a) Jitčin most                   /19/ 
b) Juditin most               /36/ 

                                         
Tvá odpověď je přesná. Jen tak 
dál. Kde se měla odehrát vražda 
sv. Václava? 
a) Stará Boleslav                 /3/ 
b)  Levý Hradec                  /32/ 

                                         
 
VÝBORNĚ. TVOJE ZNALOSTI 
TĚ DOVEDLY DO CÍLE. 
BLAHOPŘEJI. 

                                         
 
Kdepak, časová osa asi není tvůj 
kamarád.  
Vrať se na pole č. 26. 

                                        
 
Chyba. V dalším kole se oprav. 
Teď se vrať na pole č. 13. 

                                         
 
Chyba. Příště ji snad opravíš. 
vrať se na pole č. 4. 

                                         
 
Pozor, hra začíná. Rozhodni, ve 
kterém století fungovala na 
našem území Sámova říše: 
a) 6. století                         /16/ 
b) 7. století                         / 29/ 
c) 8. století                          /8/ 
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