
  

ZÁŽITKOVÁ MAPA / KVÍZ: PRO MALÉ AJZNBOŇÁČKY  

Ahoj děti, vítáme vás v našem Království železnic. Stavíme tady největší modelové kolejiště v naší republice 
a můžete si u nás zkusit i simulátor opravdového motoráku! Vlaky, nádraží a lidé okolo nich jsou s námi 
na světě už více než 158 let. V našem soutěžním listu zkuste správně odpovědět na všechny otázky.  

1. Jak se jmenuje maskot (kreslená postavička), která provází děti světem 
Českých drah? Pokud nevíte, najdete ho, jak mává z okna kresleného 
vlaku u malých pohádkových okruhů  

a) Méďa Pusík 
b) Žabák Princák 
c) Slon Elfík 

2. Na obrázku je parní lokomotiva, nejezdila na elektrický pohon,  
ani na naftu. Co jí tedy pohánělo?  

a) Strojvedoucí uvnitř šlapal na kole, 
b) vařená voda, 
c) vítr. 

Víte, že u nás, můžete úplně nejvíc parních mašinek vidět na výletě  
do Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka? 

3. Na železnici pracuje celá řada profesí. Víte, co dělá strojvedoucí? 

a) Stará se o cestující ve vlaku a kontroluje jízdenky, 
b) řídí lokomotivy, 
c) myje vlaky v depu a vydává náhradní díly pro opravu mašin. 

4. Elektrická lokomotiva má na střeše zařízení pro sběr proudu z troleje, 
kterému se mezi železničáři říká smeták. Jak se ale nazývá odborně? 

a) Stěrač, 
b) sběrač, 
c) vzpěrač. 

5. U kolejí najdete podobně vypadající světelné semafory jako na silnici. 
Na železnici se ale nazývají návěstidla. Jaká barva světla na návěstidle 
dovoluje strojvedoucímu jízdu? 

a) Červená, 
b) modrá, 
c) zelená. 

6. Na velkých nádražích potkáte železničáře, který nosí jako jediní červenou čepici. Lidé  
od železnice jim říkají „datel“ nebo „křemeňák“, víte ale jak se jeho profese jmenuje 

doopravdy? Jednoho jste potkali u vstupu       

a) Výpravčí, 
b) průvodčí, 
c) nosič zavazadel. 

 



  

 

7. Železnice existuje již více než 180 let. Víte, ve které zemi vznikla? 
Nápovědu najděte na panelové výstavě o historii železnice (panel č. 2) 

a) v Austrálii 
b) v Německu 
c) ve Velké Británii 

8. Železničáři cestují vlakem levněji než ostatní cestující, protože jim České dráhy poskytují mnoho  
slev a výhod. Víte, jak se říká jízdence železničářů? 

a) Nešika, 
b) Režijka, 
c) replika. 

9. Jednomu městu v České republice se říká město železničářů, protože je 
tam velké nádraží a mnoho obyvatel pracovalo na železnici. Víte, o jaké 
město jde? Model nádraží najdeš ve vitríně u kolejiště Libereckého kraje 

a) Česká Třebová 
b) Brno 
c) Ostrava 

10. Historický znak železnice – znak železničářů, který byl dříve i součástí 
jejich uniforem (najdete na „panákovi“), symbolizuje rychlost a sílu 
železnice. Víte, jak vypadá? 

a) Drak vyfukující kouř a oheň, 
b) okřídlené kolo, 
c) trpaslík s krumpáčem. 

11. Víte, kdo opravuje a staví koleje, po kterých jezdí vlaky Českých drah? 

a) Policie ČR 
b) Správa železnic 
c) České dráhy 

12. Když čekáte na vlak na nádraží, určitě jste si všimli žluté čáry 
namalované kousek od hrany nástupiště. My ji máme na nádraží ve Mšeně 
(ve Středočeském kraji). Víte, co označuje? 

a) Místo, kde končí střecha nástupiště a během deště tam zmoknete, 
b) místo, kam je nebezpečné vstupovat, když se k nástupišti blíží vlak, 
c) místo, kam mohou vstupovat pouze železničáři. 

 

 

Výborně! Došli jste na konec. Pokud jste odpověděli na všechny otázky, vyhledejte v expozici 
pokladní/ho u turniketu (hned u vstupu, před kolejištěm K3). Ten vám mapu vyhodnotí, a jestli máte 

všechny odpovědi správně, čeká na vás malý dárek jako odměna       


