
VI. makarónský pražský závod, tentokrát s názvem URFIS DARAJ…. 
 
Družinka:        START: 
 
 
Kromě otázek týkajících se zajímavostí podél trasy jsme na vás jako vždycky přichystali pár libůstek alias 
úkolů průběžných. Tentokrát to bude: 

1) Jak název výletu napovídá, budeme urfisovat, tedy šifrovat. Po celé trase na vás čeká několik šifer (v 
textu jsou označené takto :o) ), někdy bude na jejich vyluštění závislá vaše další cesta, někdy bude 
tajenka součástí nějaké otázky. Skoro ke každé šifře jste v obálce dostali nápovědu – otevřete ji, 
pokud si nebudete vědět rady. V cíli nám neotevřené obálky odevzdáte, za ty rozlepené vám 
přičteme nějaký ten trestný bodík. Kdyby vás ani nápověda v obálce nezachránila, volejte SOS na 
čísla 737 802 705, 737 304 415, 777 701 939. 

2) Máme 1. dubna, apríl, což se projevilo na textu vašeho itineráře. Vloudilo se nám tam několik 
aprílových chybiček – vaším úkolem je chyby v textu najít, označit a opravit.  

 
 
Právě stojíte před Novoměstskou radnicí, jednou z nejkrásnějších památek na panování „otce vlasti“ Karla 
IV. Celé Nové Město pražské, ve kterém se právě nacházíme, bylo založeno Karlem IV. tak, aby se Praha 
stala význačným evropským městem středověku. Centrem Nového Města byla dvě náměstí, dnešní Karlovo 
a Václavské náměstí, dříve tzv. Koňský trh.  
 
Trocha historie pro zájemce… 

Novoměstská radnice byla zčásti postavena již za života Karla IV. v roce 1371. Dokončena byla na začátku 
15. století a je tedy jen o něco málo mladší než Staroměstská radnice. V 16. století dostala radnice renesanční podobu 
a z původní gotické stavby zbyly jen sklepy a velká sloupová síň. V 18. století byla klasicistně přestavěna a v roce 
1905 byla přestavěna do současné podoby s renesančním štítovým průčelím. Sklepy radnice sloužily dříve jako vězení 
proslavené přísností a mučírnou. Jedním z nejslavnějších vězňů byl vůdce selského povstání Jan Sladký Kozina. Před 
radnicí samozřejmě stával pranýř a nedaleko i šibenice. 
 
Abychom již na začátku závodu oddělili zrno od plev :o) a abyste získali lepší představu o tom, co vás čeká, 
dáme vám již nyní tři malé otázky, po jejichž zodpovězení a odkontrolování můžete vyrazit na samotný 
závod. (Využít můžete svých vědomostí nebo poprosit kolemjdoucí...) 

 
A) U Václavského náměstí jsme vám prozradili původní název. Ale jak se vlastně původně 

jmenovalo Karlovo náměstí? 
B) V roce 1419 se na Novoměstské radnici stala veledůležitá událost. Jestlipak víte, o co šlo? 
C) Za rohem ve Vodičkově ulici můžete na věži Novoměstské radnice spatřit kus mohutného 

řetězu. Zkuste popřemýšlet, k čemu tento řetěz mohl sloužit... 
 

No a teď k samotné trase: 
  
Ještě jednou si prohlédněte Novoměstskou radnici. Na věži ve Vodičkově ulici můžete nalézt starou 
výškovou značku udávající výšku nad Jaderským mořem. Hned vedle je k vidění dochovaná středověká 
míra „pražský loket“. Zde si mohli kupující přeměřit, zda je prodavač neošidil. Jeden loket měl délku 
0,5914 m. 
Otázka 1: Kolik pražských loktů se vejde do jednoho sáhu? 
 
Dejte se Vodičkovou ulicí a po 50 m si všimněte krásného domovního znamení na domu „U Sedmi mečů“. 
Pokračujte dále a zabočte doleva do ulice Lazarské. Asi v polovině ulice se nachází na levé straně 
Libanonské velvyslanectví. 
Otázka 2: Jaký strom je na vlajce, která visí na velvyslanectví? 
 



Na konci Lazarské ulice zahněte doprava do Spálené ulice. Po vaší pravé ruce stojí kostel Nejsvětější 
Trojice. Pozorně si všimněte sochy napravo od kostela. Ano, určitě jste poznali, jde o jednoho z českých 
světců - sv. Jana Nepomuckého. 
Otázka 3: Kdo to byl sv. Jan Nepomucký a jaké bylo jeho pravé jméno? 
 
Pokračujte ulicí Spálenou a cestou si všímejte krásných domovních znamení, například: božské oko (vájo) 
v domě čp. 8, Slunce a Venuše v domě čp. 23, krásná výzdoba domu 1. české pojišťovny v čp. 14. A 
všimněte si i pamětních desek tří významných osobností: Purkyně, Máses a Babák.  
 
1. :o) Tato šifra vám prozradí, kudy se máte dát dál. 
2.4. III 
4.4. IV 
13.4. VII 
18.4. II 
5.4. XIII 
30.4. XIX ; 
12.4. VI 
3.4. IX 
Nápověda: Občas byste měli zajít do divadla. Nekoukali byste teď jako tvrdé Y. 
 
Projděte touto ulicí (na štítech domů si můžete všimnout několika vyobrazení panny Marie) a před 
restaurací DOG’S BULDOCKS zahněte doleva. Po několika metrech zabočte doprava do ulice V Jirchářích. 
Před sebou vidíte kostel sv. Michala v Jirchářích. Tento původně románský farní kostel patřil k jedné 
pražské osadě, která byla později začleněna do Nového Města. Roku 1717 byla v průčelí postavena nová 
bílá věž, která dodnes kontrastuje s barvou starých zdí.  
Otázka 4: Název začleněné obce byl podobný názvu jedné ze současných pražských částí. Jak se jmenovala 
bývalá pražská osada? Možná vám pomůže název jedné z okolních ulic. 
 
Pokračujte ulicí V Jirchářích a zabočte doprava do ulice Voršilské.  
 
2. :o)  Stojíte před  UNIVERZITNÍ KOLEJÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC . 
3-28 
1-12 
6-3 
2-24 
5-14 
7-4 
4-15 
Co mají tito dva společného (myslíme Arnošta z Pardubic a toho, jehož jméno vám prozradí šifra)? 
 
Pokračujte Voršilskou ulicí a po 50 metrech budete před budovou Nunciatury. Všimněte si krásného znaku s 
maorským králem, vlkem, mušlí, dvěma klíči a biskupskou čapkou. 
Otázka 5: Kdo to je vlastně nuncius? 
 
 
Dojděte až na konec Voršilské ulice a zahněte doleva do ulice Národní. Po pár metrech se před vámi objeví 
kostel sv. Voršily. Všimněte si opět sochy sv. Jana Nepomuckého. 
Otázka 6: Co je na této soše zvláštní? Poradíme vám, světci chybí jeho důležitá součást. 
 
 
Pokračujte ulicí Národní. Dům s čp. 7 je příkladem vrcholu secese v Čechách – všimněte si hlavně nápisu 
PRAHA pojišťuje život, kapitál, důchod, vědro. Na dalším domě, ve kterém sídlí Akademie věd, 
prozkoumejte římské číslice. 
Otázka 7: Jaký je matematický rozdíl těchto dvou čísel? (jinými slovy – musíte odčítat) 
 



 
Po několika desítkách metrů dojdete k Národnímu divadlu. 
             Novorenesanční budova Národního divadla je považována za nejkrásnější dílo pražské architektury 
19. století. Peníze na stavbu se začaly sbírat již v roce 1851 a již o rok později byl zakoupen pozemek na 
břehu Vltavy na místě bývalé solnice. Na místě se nejdříve vybudovalo Prozatímní divadlo a roku 1881 bylo 
otevřeno již opravdové Národní divadlo. Toto ovšem záhy vyhořelo. Již za dva roky se otevřelo opravené 
Národní divadlo a prvním představením byla opera Libuše od Bedřicha Smetany. 
Otázka 8: Autorem bronzového trojspřeží na střeše divadla je Bohuslav Schnirch. Kdo řídí toto 
trojspřeží? Zajímá nás její jméno. 
 
3. :o)  
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Sudoku to opravdu není! 
Kde v Národním divadle můžeme najít zašifrovaný výraz? 
 
Od Národního divadla se dejte po mostě Legií. Téměř na konci mostu vlevo dole stojí socha dívky.   
Otázka 9: Koho tato socha představuje?  
 
Otázka 10: Na druhé straně mostu můžete na domech na Malostranském nábřeží čp. 1 až 3 vidět krásné 
meziokenní malby. Kdo asi tyto malby mohl malovat? 
 
 
Na konci mostu zahněte doprava na Malostranské nábřeží a pokračujte po něm až ke schodům. Sejděte dolů 
do ulice Říční a běžte touto ulicí až ke kostelu sv. Jana Křtitele Na Prádle. Na místě tohoto kostela stával 
jeden z nejstarších pražských románských kostelů. Nynější kostel má gotickou loď ze 13. století a pozdější 
renesanční a barokní úpravy. V roce 1520 v něm byl pohřben Viktorin Kornel ze Všehrd, český humanista, 
mistr svobodných umění a profesor Karlovy univerzity. 
Otázka 11: Jistě jste si všimli podivného názvu kostela. Zkuste přijít na to, proč se jmenuje Na Prádle. 
 
Vraťte se kousek zpět Říční ulicí a jděte doleva směrem na Kampu. Kampa je romantický ostrov, který je 
od Malé Strany oddělen ramenem Vltavy zvaným Čertovka.  
Pověsti vyprávějí, že za dob kněžny Libuše zde býval posvátný pohanský háj s obětištěm. Jisté je však to, že 
dlouhou dobu byla Kampa neupraveným místem, kde stály jen mlýny a kam se často po velkých požárech 
odvážel materiál ze spálenišť a zbořenišť. Teprve v 16. a 17. století se zde začaly budovat krásné zahrady. 
Nejstarší budovou na Kampě jsou Sovovy neboli Odkolkovské mlýny, které můžete vidět přímo před sebou 
při vstupu na Kampu. 
Otázka 12: Kde vzala Kampa svůj název?  
Otázka 13: Čertovka se vždy nejmenovala Čertovka. Zkuste zjistit ještě její dřívější jména – byla tři.  
  
Dejte se doleva a jděte podél Čertovky. Po několika desítkách metrů dojdete k prvnímu mlýnu s krásným, 
dosud fungujícím mlýnským kolem. Můžete se jít podívat do kavárny, tam je využívána síla velkého kola 
k pohánění malého mlýnského kolečka. 
Otázka 14: Pokuste se zjistit jméno tohoto mlýna. (Mohou být dokonce dvě, k jednomu vám může 
pomoci fakt, že tento mlýn vlastnil člověk, který je pohřbený v nedalekém kostele sv. Jana Křtitele Na 
Prádle.)  
 



Od mlýna pokračujte dále podél Čertovky, nalevo můžete vidět Michnův a Nosticův palác. A také můžete 
s netrpělivostí vyhlížet občerstvovací stanici. 
 
Po občerstvení se vydejte dále po proudu Čertovky, někde v těchto místech býval další mlýn zvaný 
Zlomkovský. Bohužel příliš se nám toho z něj nedochovalo. U mostku přes Čertovku se dejte doprava a 
podél Lucemburského paláce dojděte na náměstíčko Na Kampě. Všimněte si krásného domovního znamení 
na domě „U Modré lišky“, podle pověsti toto znamení označovalo dům hajného. 
 
Ke Kampě a Malé Straně se váže mnoho pověstí. Jednou z nich je pověst o kostlivci s hřebem v hlavě. 
Vypráví o nebohém zámečnickém mistrovi, kterému v noci jeho žena zatloukla hřebík do hlavy (tím ho 
samozřejmě zabila), aby se mohla vdát za mladého tovaryše. Na její zločin se přišlo až po dlouhých sedmi 
letech, kdy se vykopávaly hroby a pozorný hrobník si všiml lebky s hřebíkem. Žena i tovaryš byli potom 
odsouzeni k trestu smrti. Nebohý zámečník ale dosud na Malé Straně straší – zachránit ho může jedině ten, 
kdo mu vytáhne hřebík z lebky.  
Družinka, která do cíle přinese jakýkoli hřebík, dostane prémiové body, protože jí rádi uvěříme, že 
zámečníka zbavila prokletí! 
 
4. :o) 
VZVUWS  NTVHTRPWS 
 
KOD 
 
Tahle šifra je zapeklitá... Klíčem k jejímu rozluštění je slovo KOD. Potřebovat budete také níže 
uvedenou abecedu. Ještě vám prozradíme, že budete odpočítávat písmenka – právě pomocí klíčového 
slova. Pokud této šifře přijdete na kloub bez nápovědy, jste machři! 
Bez vyluštění šifry nebudete vědět, kudy dál... 
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Z Y 
 
Ulicí, jejíž jméno jste vyluštili v šifře, se dostanete na malé náměstíčko. Pokračujte mírně doprava na 
mostek přes Čertovku. Nacházíte se u mlýnského kola Velkopřevorského mlýna. Tento mlýn již od 12. 
století patřil k majetku řádu maltézských rytířů. K tomuto místu se vztahuje jedna pověst. 
Před mlýnem se na Velký pátek zjevuje ohnivý krocan, ze kterého šlehají plameny na všechny strany. Je to 
bývalý mlynář, který miloval jídlo a nejvíce pečeného krocana. Jednou se na Velký pátek nevydržel postit a 
snědl krocana určeného na další den. Onemocněl a následně i umřel. Za svou nestřídmost tak pyká 
strašením na Kampě. 
 
Ohnivý krocan se na Kampě zjevuje pravidelně, takže je celkem pravděpodobné, že ho někdo 
z místních již někdy viděl. Vaším úkolem už bude jen někoho z nich přesvědčit, aby vám ohnivého 
krocana nakreslil. Věříme vám, že skutečně požádáte kolemjdoucí, a ne člena vlastní družinky. 
 
Přejděte přes můstek a jděte vzhůru Velkopřevorským náměstím. Po vaší pravé ruce je známá Lennonova 
zeď.  
5. :o)  
Určitě víte, že John Lennon byl jednou z vůdčích osobností skupiny The Beatles. Inspiroval nás 
k další luštěnce – doplňte do žlutých polí křížovky názvy beatlesovských písniček uvedených vpravo 
od křížovky. Písmenka v oranžových polích, seřazená podle čísel, vám dají tajenku. A my se ptáme, 
kdo je ten, jehož jméno vyjde v tajence. 
 



4 all my loving
help

2 ticket to ride
another girl

1 5 8 yesterday
let it be

3 eleanor rigby
run for your life

11 6 drive my car
9 get back

12 misery
chains

13 7 sun king
no replay
taxman

10

 
 
Po dalších 30 metrech dojdete k domu čp. 4, kde sídlí Velkopřevorství maltézských rytířů. Řád byl 
ustanoven v roce 1153 a do Prahy přišli maltézští rytíři ve 12. století za vlády krále Vladislava. Toto 
velkopřevorství patří spolu s 3 italskými, rakouským a anglickým velkopřevorstvím k „nejtrvanlivějším“ 
velkopřevorstvím na světě, funguje bez přerušení téměř 900 let.  
 
Otázka 15: Řád maltézských rytířů se správně nazývá Rytířský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského 
z Rhodu a Malty. To je krásný, ale trochu neprakticky dlouhý název. Máme pro ně ještě jednoslovné 
pojmenování – víte jaké? 
 
Pokračujte dále po náměstí do mírného kopečka, zahněte doprava a cca po 40 metrech se zastavte před 
chrámem Panny Marie pod řetězem konec mosta. Tento chrám stojí na místě původní románské tvrze 
maltézských rytířů z 12. století, která musela mít vlastní opevnění, jelikož stála mimo původní městské 
hradby. Zajděte se podívat na „nádvoří“ kostela, které mělo být původně hlavní lodí kostela – kostel je totiž 
dodnes nedostavěný. Na „nádvoří“ roste nalevo, kousek před vlastním kostelem mandlovník. Nezapomeňte 
si všimnout krásně kované brány s motivy hradeb, rytíře a lodě.  
  
Otázka 16: Chrám má zvláštní jméno, zkuste přijít na to, proč se mu říká pod řetězem konec mosta. 
Otázka 17: Nedaleko chrámu v Lázeňské ulici stojí dům čp. 11. Pokuste se zjistit, co v tomto domě dříve 
bylo. 
 
Pokračujte od chrámu doprava Lázeňskou ulicí až k ulici Mostecké. Zahněte doprava a dejte se směrem 
k Malostranským mosteckým věžím.  
 
Prozkoumáte-li vyšší, mladší mosteckou věž ze strany od řeky, najdete starou výškovou značku udávající 
výšku nad Jaderským mořem. 
Otázka 18: Zákeřná otázka: O kolik metrů jsme výše nebo níže oproti Novoměstské radnici? 
 
Až dopočítáte, všimněte si vlevo na začátku mostu domu U Tří pávů – jeho fasáda bývala dřív zdobena 
pravými pavími pery. 
 



Pokračujte přes Karlův, dříve Kamenný nebo Pražský most. Most dal zbudovat císař Karel IV. a jeho 
vybudování zadal staviteli Svatovítské katedrály Petru Parléřovi. Základní kámen dal císař položit na radu 
svých dvorních astrologů 9. července 1357 přesně v 5 hodin 31 minut.  
Otázka 19: Proč podle vás zvolili astrologové zrovna tuto dobu? 
 
Na jednom z prvních pilířů mostu stojí socha Brunclíka. Brunclík má u nohou lva. 
Otázka 20: Kdepak Brunclík ke lvu přišel? 
 
Chvíli poté, co přišel ke lvu, získal Brunclík ještě divotvorný meč. Stačilo říct: Všem hlava dolů! a hlavy 
nepřátel se kutálely po zemi. Meč je dodnes zazděn v některém z mostních pilířů. Až bude české zemi nejhůř, 
probudí se rytíři spící v hoře Blaníku a přijedou Praze na pomoc. Do jejich čela se postaví kníže Václav na 
bílém koni, a až s vojskem pojede po Karlově mostě, kůň klopýtne a právě z tohoto místa vyskočí zázračný 
meč přímo knížeti do ruky. Blanické vojsko pak nepřítele snadno porazí a v Čechách bude zase dobře. 
 
Na mostě vás nebudeme dlouho zdržovat, protože byste museli bojovat s davem turistů. Povíme vám jen pár 
zajímavostí. Málo se ví, že výstupek jednoho z mostních pilířů se používal jako popraviště a byli z něho 
také v železném koši spouštěni do řeky nepoctiví pekaři, kteří šidili chléb na váze. Myslíte, že by v současné 
době stačily mostní pilíře? :o)) 
V první polovině mostu najděte na levé straně v kamenném zábradlí mosazný kříž – to je místo, kde byl do 
Vltavy svržen Jan Nepomucký. Kříž je kouzelný – splní vám jakékoli tajné přání: 1) levou ruku položte na 
kříž, 2) pravou nohou si stoupněte na mosazný čudlík v dlažbě mostu (napravo od kříže), 3) pravou ruku 
položte na mosazný čudlík ve svislé stěně mostu (zhruba nad čudlíkem v dlažbě), 4) v duchu si něco 
vroucně přejte! O svém přání samozřejmě nesmíte nikomu říct, pak už by to nebylo tajné přání a most by 
vaši žádost nevyslyšel. 
 
Na konci mostu stojí majestátní Staroměstská mostecká věž. Tato věž se začala stavět za Karla IV., ale 
dokončená byla až za Václava IV., o čemž svědčí opakovaný motiv ledňáčka ovinutého lazebnickou 
točenicí, což bylo osobní znamení krále Václava IV. Ze staroměstské strany věže si všimněte soch Karla IV. 
a Václava IV. Nad nimi jsou sochy sv. Vojtěcha a sv. Zikmunda, pod nimi na základech mostu stojí sv.Vít.  
 
Za vlády krále Václava IV. často docházelo k tomu, že odbojná česká šlechta ve spojení s uherským králem 
Zikmundem věznila krále Václava IV. Vězení bylo vždy pečlivě střežené, ale jednou král požádal, aby se 
mohl vykoupat v lázních na břehu Vltavy. Po koupeli si všiml přivázané loďky na břehu a s pomocí mladé 
lazebnice Zuzany se mu podařilo uniknout věznitelům. Na znamení díků nechal král lazebnici Zuzaně 
vybudovat nové lázně a za svůj osobní znak si král zvolil ledňáčka v „lazebnické“ točenici.   
 
Otázka 21 : Spočítejte, kolik ledňáčků v lazebnické točenici (počítejte jen kamenné reliéfy) se nachází na 
celé Staroměstské mostecké věži. Pověst praví, že hodné děti je mohou vidět všechny najednou, ale my vám 
poradíme, že se to nikomu nemůže povést... 
 
Přejděte Křižovnické náměstí mírně doleva ke kostelu sv. Františka Sarafinského. Na jeho nároží si 
všimněte kousku chodníku, dlážděného nepravidelnými plochými kameny – jsou to poslední zbytky 
středověké dlažby z původního Juditina mostu. Až si dlažbu prohlédnete, přejděte na druhou stranu ulice 
k vchodu do Klementina. Nalevo od vchodu do Klementina si všimněte starého značení ulic, které se 
dochovalo jen na dvou místech Prahy – zde v Křižovnické a v Jiřské ulici. Toto česko-německé značení se 
začalo v Praze používat okolo roku 1785.  
Otázka 22 : V Klementinu na mnoha místech můžete vidět symbol složený z písmen IHS, nad H je kříž. 
Jedno z vyobrazení naleznete hned za vchodem do Klementina, vlevo na dveřích. Komu tento znak patří a 
co znamenají písmena ve znaku? 
 
Vejděte do Klementina. Klementinum bylo vybudováno v letech 1578 – 1726 jezuity na místě dvou ulic, 
sedmi dvorů, tří kostelů, dvaatřiceti domů, původního dominikánského kláštera a několika zahrad. Jistě vás 
nepřekvapí, že po Pražském hradě (který je největším hradním komplexem na světě) je Klementinum 
druhým největším souborem budov v Praze. Jezuité v Klementinu založili také vysoko školu, tzv. academii, 
která se načas spojila i s Karlovou univerzitou. Jezuité v Klementinu založili vlastní knihovnu, do které se 



po bitvě na Bílé hoře přestěhovala i cenná univerzitní knihovna University Karlovy. Na prvním nádvoří si 
všimněte sochy po vaší levé ruce. 
 
Otázka 23 : Koho podle vás představuje tato socha? 
 
6. :o) Roku 1773 jezuitský řád zrušil _____ XIV. Ke jménu tohoto papeže vám pomůže další šifra. 
 
 

               

         
 
 
 
Pokračujte na další nádvoří. Nad střechami můžete vidět věž hvězdárny, která zde byla vybudována na 
podnět učeného jezuity Josefa Steplinga. Jezuité se zde sledovali astronomické jevy a počasí. Každodenně 
od roku 1776 jsou v 7, 14 a 21 hodin v Klementinu zachyceny základní teplotní údaje.  
Až do roku 1918 vystoupal vždy jednou denně zvláštní zřízenec na ochoz věže Klementina a zamával 
velkým červenobílým praporem. Následně se ozvala velká rána, kterou způsobili dělostřelci na Letné.  
Otázka 24: Při jaké příležitosti se konala tato ceremonie? 
 
 
Pokračujte dále nádvořími, až vyjdete z Klementina na Mariánské náměstí. Kudy jít dále, vám 
prozradí tato šifra: 
 
7. :o) 

 – HOKA +  –  + - KA +  

–  +  –  
 
 
 
Projděte vyluštěnou ulicí a na jejím konci zahněte doprava - ocitnete se na malém náměstí. Toto náměstí 
bylo ve středověku především královstvím lékárníků, apatykářů. Apatyk tu bylo hned několik a prodávalo 
se v nich kromě pilulek všechno možné, od sladkostí až po sýr a mýdlo. Jedna z nejstarších apatyk se 
nacházela v domě U Lilie, všimněte si krásně dochovaného domovního znamení tohoto domu. 
Otázka 25 : Nejstarší pražské domovní znamení (z počátku 15. století) dochované na původním místě se 
nachází na domě čp. 2/143. Pokuste se ho najít. Co na něm je a jak se asi dům jmenoval? 
Otázka 26 : Dobové zařízení jedné z lékáren se zachovalo v domě U Zlatého orla (můžete se tam zajít 
podívat). Jaké domovní znamení má tento dům na fasádě dnes? 
 



 
Z Malého náměstí se dejte směrem na Staroměstské náměstí. Asi po 30 metrech budete vlevo míjet dům U 
Minuty. Prohlédněte si jeho krásnou sgrafitovou výzdobu a samozřejmě také kamennou sochu na nároží.  
 
Otázka 27: Proč se asi tomuto domu říká U Minuty? 
Otázka 28: Co podle vás znamená kamenná socha lva na domě? Pokuste se to zjistit.  
 
Popojděte dalších 30 metrů a po levici budete mít vysoké renesanční okno. Toto okno nese hrdý nápis 
„PRAGA CAPUT REGNI“, což v češtině znamená Praha bude brzy kaput. 
 
Pokračujte dále okolo Staroměstské radnice na Staroměstské náměstí směrem ke gotickému Týnskému 
chrámu, alias chrámu Matky Boží před Týnem. Otočte se zpět k radnici – uvidíte, že celá zadní část radnice 
(od věže radnice směrem k chrámu sv. Mikuláše) byla zbořena. K vyhoření a zboření této části radnice 
došlo na konci druhé světové války.  
Zastavte se před uličkou nalevo od Týnského chrámu. Na levém kraji této uličky stojí původně románský, 
později goticky přestavěný dům.  
Otázka 29: Tento dům se jmenuje U Kamenného .......................... – se zbytkem názvu vám pomůže dům 
samotný, pečlivě si ho prohlédněte (i pokud jeho jméno znáte, nechte hádat děti, jistě na to přijdou). 
V tomto domě prý bydlel v roce 1333 po svém příjezdu z Francie sám Karel IV. 
 
Vydejte se uličkou k Týnskému dvoru neboli Ungeltu. Zastavte se před bočním vchodem do Týnského 
chrámu a prohlédněte si krásný gotický portál od Petra Parléře, stavitele Karlova mostu, s reliéfem 
zobrazujícím Kristovo utrpení. 
Týnský chrám a Týnský dvůr dostali jméno od slova „otýněný“, což znamená ohrazený. Jednalo se tedy o 
otýněný/ohrazený dvůr pro obchodníky - od toho je také odvozený název chrámu. 
 
Otázka 30: Týnskému dvoru se také říká Ungelt. Již od 11. století sloužil jako knížecí celnice. Jestlipak 
víte, co znamená slovo ungelt?  
 
Dejte si pozor, abyste v Ungeltu nenarazili na Turka, který za sebou táhne za plavé copy hlavu mladé dívky. 
Pyká tak za to, že zavraždil svou milou jen kvůli tomu, že se zamilovala do jiného. 
 
Před závěrečným úsekem cesty si dáme poslední šifru, alespoň naberete síly. 
8. :o)  Co má společného výsledek šifry s náměstíčkem, na kterém stojíte? 

A  E  CH  L   

A  E  G  J  L  P   

A  D  H  G  I  M  L  O   

A  D  C  G  F  J  I  O  N  U   
A  CH  C  G   

A  C  F  I   
 
Na místa oknének doplňte písmena, která tam logicky patří. Doplněná písmena přečtená odshora 
dolů dají tajenku. Při luštění používejte tuto abecedu: 
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Z Y 
 
 
Z náměstíčka pokračujte dál Týnskou uličkou (stojíte-li před bočním portálem Týnského chrámu čelem 
k Ungeltu, Týnská ulička míří vlevo). Přejděte Dlouhou ulici a dejte se ulicí Dušní. Po několika desítkách 
kroků se před vámi objeví kostel Nejsvětějšího Primátora. Tento kostel měl pohnutou minulost, vyhořel, byl 
znovu postaven, poté ho roku 1785 zrušil Josef II. V kostele pak byla mincovna a také stáje pro koně. Roku 
1863 kostel koupila evangelická obec a vrátila ho jeho účelu.  



Projděte okolo kostela ulicí Salvátorskou a povšimněte si vlevo Štenclova domu, který patří 
k nejuznávanějším stavbám české moderny. 
Otázka 31 (poslední :o): Prohlédněte si průčelí kostela a protilehlý dům. Co mají společného? 
  
Teď bude vaším největším úkolem dopravit se na tramvajovou zastávku u Právnické fakulty. Návrh cesty: 
Od kostela zahněte doleva do ulice Kostečné. Na rohu s Pařížskou ulicí se dejte doprava a běžte okolo 
Vysoké a Staronové synagogy rovně Pařížskou ulici – ta byla navržena podle vzoru francouzských bulvárů, 
tak si můžete představovat, že kráčíte po Champs-Elysées. Na konci ulice se dejte doleva na tramvajovou 
zastávku. Nastupte do tramvaje č. 17 a ujeďte 2 stanice směr Výstaviště. (Tramvaje jezdí každou hodinu 
v 05, 20, 35 a 50 minut.) 
 
Po vystoupení z tramvaje se dejte:  
(malá nápověda: kostel sv. Antonína stojící za rohem má oltář nasměrovaný přesně tam, kam ho kostely 
nasměrovaný mít mají) 
1) na jih, 70 m 
2) na západ, 170 m 
3) na jih, 60 m 
4) na západ 40 m 
5) na sever 3 m 
Hledejte vchod s nápisem Tady jste doma. 
 



 
Odpovědi: 
Startovní otázky: 
A. Karlovo náměstí se původně jmenovalo Dobytčí trh. Jeho název byl odvozen podobně jako názvy ulic 

Ječná a Žitná podle toho, co se zde prodávalo. 
B. Byla to samozřejmě první pražská defenestrace. Vyhazovaní dopadli dost špatně, na nastavená kopí, 

sudlice a vidle. 
C. Tyto řetězy sloužily ještě v 16. století k uzavírání ulic na noc. Postupem času byly ale rozkradeny a 

ztratily své opodstatnění. 
 
Šifry: 
:o) 1. OSTROVNÍ 
:o) 2. KAREL IV., Arnošt z Pardubic byl za doby Karla IV. prvním pražským arcibiskupem 
:o) 3. NÁROD SOBĚ. Nachází se nad oponou Národního divadla. 
:o) 4. JIRIHO CERVENEHO.  
:o) 5. RICHARD STARKEY, vlastní jméno bubeníka Beatles známého pod jménem Ringo Starr. 
:o) 6. KLIMENT XIV. 
:o) 7. LINHARTSKA 
:o) 8. PRSTEN. Krásný prsten je domovním znamením na jednom domě hned vedle Ungeltu. 
 
Chyby v textu: 

1) Spálená ulice, na domě čp. 23 je na domovním štítě Měsíc. 
2) Spálená ulice, významnou osobností není Babák, ale Barák. 
3) Opatovická ulice, název restaurace je DOG’S BOLLOCKS. 
4) Voršilská ulice - na znaku nunciatury není vlk, ale medvěd. 
5) Národní čp. 7 – Praha nepojišťuje vědro, ale věno. 
6) Na Kampě. Palác, který zde stojí, se jmenuje Lichtenštejnský. 
7) V zahradě kostela panny Marie pod řetězem konec mosta neroste mandlovník, ale olivovník. 
8) Na začátku Karlova mostu nestojí dům U Tří pávů, ale U Tří pštrosů – a samozřejmě jeho fasáda 

byla zdobena pštrosími pery. 
9) Na pilíři Karlova mostu stojí Bruncvík ne Brunclík. 
10) Praga caput regni znamená Praha hlava království. 
11) U Dušní ulice stojí kostel sv. Salvátora.  

 
Otázky a úkoly: 
Otázka 1: Jeden sáh byl tři pražské lokte. Jeden loket se dělil na 24 palců. Čtyři pražské lokte bylo látro a 

52 pražských loktů byl zemský provazec. 
Otázka 2: Je to cedr. 
Otázka 3: Sv. Jan Nepomucký se jmenoval Jan z Pomuku a byl generálním vikářem, de facto zástupcem 

biskupa. Byl v roce 1383 na rozkaz Václava IV. utopen ve Vltavě. O 300 let později byl 
prohlášen za svatého.  

Otázka 4: Osada se jmenovala OPATOVICE. 
Otázka 5: Nuncius je diplomatický vyslanec papeže k světským vládám. 
Otázka 6:  Sv. Jan Nepomucký má na hlavě svatozář s 5 hvězdami. 
Otázka 7: Rozdíl je 36. 
Otázka 8: Trojspřeží je řízeno bohyní Vítězství. 
Otázka 9: Je to socha Vltavy (další jste potkali na Mariánském náměstí). 
Otázka 10: Autorem maleb je Alfons Mucha. 
Otázka 11: Kostel byl za císaře Josefa II. zrušen a byla zde zřízena prádelna – odsud název Na Prádle. 
Otázka 12 : Kampa se nejspíše jmenuje podle Tychona Gansgeba z Kampu, který zde měl v 17. stol. dům. 
Otázka 13 : Čertovce se dříve říkalo také Venclíkovská, Štěpánská nebo Rožmberská strouha. 
Otázka 14 : Mlýn se jmenuje „Huťský“ nebo „Všehrdův“. 
Otázka 15 : Maltézským rytířům se říká johanité. 



Otázka 16 : Chrám spolu s klášterem měl vlastní opevnění z mohutných zdí a valů, k nimž navíc patřil 
těžký řetěz, od toho pod řetězem. Původní kamenný Juditin most končil nedaleko chrámu, proto se chrámu 
začalo říkat konec mosta. 
Otázka 17 : Sídlil zde hostinec U Zlatého jednorožce.  
Otázka 18 : Rozdíl je přibližně 12,5 metru. Výpočet 206,5799 – 194,0739 je cca 12,5 m. 
Otázka 19 : Astrologové vybrali datum, které odpovídá magické číselné řadě 1-3-5-7-9-7-5-3-1. 
Otázka 20 : Bruncvík na svých cestách jednou ve skalách narazil na lva, jak bojuje se sedmihlavou saní. 
Protože lev v boji slábl, přidal se Bruncvík na jeho stranu a draka zabil. Vděčný lev ho pak na cestách 
doprovázel. Se lvem po boku se Bruncvík vrátil do Prahy a vyhlásil za nový znak českých zemí bílého lva 
na červeném poli. 
Otázka 21 : Kamenných vytesaných znaků ledňáčka v lazebnické točenici  je na věži 5. 
Otázka 22 : Uvedený znak je znakem Jezuitského řádu, latinsky Societas Iesu (Společenství/Tovaryšstvo 
Ježíšovo). Jeho základní součást, trojice písmen I, H a S, je používána obecně v celé církvi, takže se 
objevuje v různých podobách na mnoha dalších místech. Tato písmena vycházejí z monogramu jména Ježíš. 
Od 4. st. se začala šířit řecká forma IΗΣΟΣ, kterou si při špatné interpretaci a neznalosti řeckých písmen 
církev na západě převedla na latinskou podobu IHESUS, a tedy zkratku tvaru IHS. Správný latinský název 
Ježíšova jména je IESUS. Někdy se také uvádí, že IHS je zkratka slov Iesus hominum salvator (= Ježíš, 
spasitel lidí, lidstva). Toto tvrzení se ale obecně považuje za mylné. 
Otázka 23 : Tato socha představuje studenta jezuitské koleje, který se proslavil hrdinstvím při obraně Prahy 
proti Švédům za 30leté války. 
Otázka 24 : Takto se ohlašovalo pravé poledne a čas k polednímu obědu. 
Otázka 25 : Domovní znamení se nachází na kamenném štítu nad vchodem do domu a jedná se o lva, dům 
se jmenoval U Bílého lva.  
Otázka 26 : Na fasádě je zlatá koruna. 
Otázka 27 : Jméno domu se odvozuje od Itala, kterému kdysi patřil tento dům: „uno minuto“ říkal prý, 
když chtěl naznačit, že je třeba trochu počkat. 
Otázka 28 : V tomto domě sídlila také středověká lékárna U Bílého lva, kterou právě připomíná kamenná 
socha lva na nároží domu. 
Otázka 29 : Dům se jmenuje U Kamenného zvonu, a to podle zvonu zazděného na rohu domu. 
Otázka 30 : Ungelt znamená clo. 
Otázka 31 : Na obou stavbách se nachází reliéf znázorňující kalich na bibli. 
 
Nápovědy k šifrám: 

1. Nejprve vyhledejte v pasáži divadla Ypsilon program na duben. Pak už je to jednoduché – z názvu 
představení, na které odkazuje datum, vypište písmeno, jehož pořadí udává římská číslice. 

2. První číslo značí pořadí písmene v hledaném slově, druhé číslo značí pořadí písmene ve slovním 
spojení UNIVERZITNÍ KOLEJ ARNOŠTA Z PARDUBIC. 

3. Spojením číslic od nejmenší po největší v každém malém čtverci vzniknou písmenka. Čteme po 
řádcích. 

4. Klíčem k šifře je slovo KOD, napište si pod šifru slovo KOD za sebou celkem pětkrát, takto: 
V  Z  V  U  W  S    N   T  V  H   T  R  P  W  S  
K  O  D  K  O  D    K   O  D  K  O  D  K  O  D 
Tak a teď si spočítejte, kolikáté je písmeno K, O a D v abecedě (jsou 12., 16. a 4.). Nyní od každého 
písmene (jeho pořadí v abecedě) odečtěte pořadí písmena ze slova KOD, které leží pod ním. No a 
máte šifru vyřešenou. 

 A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Z Y 
5. Nápověda není, šifra je příliš jednoduchá. 
6. Kolik je obrázků jednoho motivu, tolikáté písmenko z názvu motivu na obrázku si vypište. 
7. Jednoduchá šifra typu KLOBOUK – LOB = KOUK 
8. V této šifře jde o číselné řady, které jsou předělané do abecedy. Přiřaďte každému číslu v abecedě 

pořadí a přepište si řady. 
První řádek: 1  5  9  13   a   ??, poradím zase o 4 větší.  
Druhý řádek: 1  5  7  11  13  17  a  ??, tentokrát se čísla zvětšují střídavě o 4 a 2 
Třetí řádek: 1  4  8  7  10  14  13  16  a ??, je to ještě složitější, postupně se opakuje +3, +4, -1   
a u ostatních je to podobné… 


