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Formulář pro účast ve hře (off-line). Hra prodloužena do 31. října! 

Vyplňte své údaje  

Jméno a příjmení:  ………………………………………………………………….…………………………… 

e-mailová adresa:  ………………………………….…………………………………………….………….…. 

Datum a čas zahájení hry ………………………………….… ukončení hry:…………………………………….. 

Upozornění:  

• Trasu s 19 zastávkami (délka 10 km) můžete projít i postupně, po částech, ve více dnech. Pořadí 

zastávek je pouze doporučené, můžete zvolit vlastní. Registrujete se na 1 osobu, ale můžete jít i ve 

skupině.  

• Hledejte na zastávkách na trase tabulky ke hře, opište si úryvek textu do tajenky a zaškrtněte nebo 

zakroužkujte jednu ze tří možných odpovědi na otázky. Za správnou odpověď získáte body.  

• Pro odpověď na otázky typu A se stačí pozorně rozhlédnout. Otázky typu B a C jsou vědomostní. 

Doporučujeme něco si přečíst, než vyrazíte. Třeba v Encyklopedii Prahy 2 nebo na výstavě na nám. 

Míru (do 15. září).  

• Vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 31. října na infocentru v přízemí v Úřadu městské 

části Praha 2 na nám. Míru.  

• Do slosování o věcné ceny budou zařazeni soutěžící, kteří vyplní tajenku a získají alespoň 70 

z celkových 100 bodů za správné odpovědi na otázky.  
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1. Kostel sv. Ludmily   

Umístění tabulky: V trávníku 
textový úryvek: ………………….. 

Opište si text do tajenky 

Popis: Katolický kostel sv. Ludmily je dominantou náměstí Míru. Typická neogotická památka postavená po vzniku 

Královských Vinohrad v letech 1887 - 1893 z iniciativy představitelů obce, podle návrhů architekta Josefa Mockera. 

Základní kámen stavby byl položen v listopadu 1888, otevřen a zasvěcen sv. Ludmile byl s velkou slávou roku 1893. Dále 

byl dotvářen jeho bohatý interiér. Zobrazení sv. Ludmily zde najdeme ve více podobách na fasádě i v interiéru kostela.  

1A: Nad vstupním portálem do kostela je reliéf se třemi postavami, jedna z nich je sv. Ludmila. 

Která z postav na reliéfu nad vchodem do kostela je sv. Ludmila? (Body: 2) 

1 vlevo 2 uprostřed 3 vpravo 

Zaškrtněte nebo zakroužkujte políčko s číslem  

1B: Počátky knížecího rodu Přemyslovců sahají podle bájí až k Přemyslu Oráčovi, kterého si vzala za manžela 

Krokova dcera Libuše. O několik generací později jiný přemyslovský kníže uzavřel sňatek s Ludmilou 

Víte, jak se jmenoval první historicky doložený přemyslovský kníže, který si vzal Ludmilu za ženu? 

(Body:3) 

1 Slavibor 2 Bořivoj 3 Hostivít 

1C: Kostel sv. Ludmily je ve srovnání s jinými kostely v Praze 2 relativní mladík. Byl postaven v souvislosti s 

rozvojem města Královské Vinohrady. 

Víte, kdy byl kostel sv. Ludmily dostavěn a vysvěcen? (Body: 3) 

1 1879 2 1893 3 1905 

 

2. Křesťanský domov mládeže a kavárna 
u Sv. Ludmily  

Umístění tabulky: Ve výloze, Francouzská 

textový úryvek: ………………….. 

Popis: Křesťanský domov mládeže (KDM) u svaté Ludmily na nároží Francouzské a nám. Míru provozuje kongregace 

Školských sester sv. Františka. Kořeny kongregace zaměřené na vzdělávání dívek sahají do poloviny 19. století. Dům byl 

postaven v letech 1888-1889 a nástavba horních pater byla realizována o čtyřicet let později. KDM poskytuje levné 

ubytování pro studentky středních a vyšších škol a také ubytování pro návštěvníky Prahy. V tomtéž objektu je kongregací 

provozována také Kavárna u sv. Ludmily. 

2A: Sv. Ludmila je zpodobňována s charakteristickými znaky - knížecí korunka, závoj resp. šál, svatozář aj. 

Jak je zpodobněna sv. Ludmila v logo které je u názvu kavárny? (Body: 2) 

1 s knížecí korunkou 2 se svatozáří 3 se závojem 

2B: Sňatek z lásky byl v raném středověku u knížat málo pravděpodobný. Měl obvykle politický podtext, 

upevňoval spojenectví mezi rody. Rovněž věk byl při svatbě často podstatně nižší než dnes.   

Víte, kolik bylo Ludmile let, když si ji Bořivoj bral za ženu? (Body: 3) 

1 15 let 2 18 let 3 21 let 

 

https://encyklopedie.praha2.cz/osobnost/739-josef-mocker
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3. Dům Vinohradská 22   

Umístění tabulky: Ve výloze 
textový úryvek: ………………….. 

Popis: Čtyřpatrový dům na rohu Vinohradské a Italské má na fasádě mj. sochu sv. Ludmily. Byl postaven v letech 1902 – 

1903 v místech bývalé Eichmannovy zahrady podle návrhu architekta Gustava Papeže. Na fasádě bohatě zdobeného 

novogotického domu najdeme i sochu sv. Václava a sgrafita s architekty Matyášem z Arrasu a Petrem Parléřem. 

3A: Sochy sv. Ludmily a sv. Václava patří mezi prvky bohatě zdobené fasády domu. Jsou umístěné vedle 

arkýře v úrovni 2. patra. Najdeme tam i jména slavných středověkých stavitelů.  

Jméno kterého stavitele je umístěno na fasádě nejblíže k soše sv. Ludmily? (Body: 2) 

1 Matyáš z Arrasu 2 Petr Parléř 3 Beneš z Loun 

3B: V raném středověku se nevedly matriky a písemných záznamů bylo poskrovnu. Rozvíjely se až s 

křesťanstvím. Historici tak jsou odkázáni především na legendy, které vznikaly později a na archeologické 

vykopávky.  Místo i rok narození tak často nelze určit s úplnou jistotou.  Ledacos však lze vyloučit. 

Víte, odkud Ludmila určitě NEpocházela? (Body: 3) 

1 Pšov (dnes Mělník) 2 Lužické Srbsko 3 Jižní Morava 

 

4. Kolej a menza Budeč  

Umístění tabulky: V okně 
textový úryvek: ………………….. 

Popis: Wenzigova. Studentské koleje nazvané podle přemyslovského hradiště Budeč, kde sv. Ludmila učila svého vnuka 

Václava. Převážně funkcionalistický objekt ležící ve Wenzigově ulici byl postaveny v roce 1925 podle návrhu architekta 

Bohumíra Kozáka. Na založení a výstavbě kolejí se podílel stavební inženýr a podnikatel Václav Maria Havel, otec 

spisovatele a prezidenta Václava Havla a vědce Ivana M. Havla. Objekt patří Univerzitě Karlově a kromě pokojů pro 

ubytování studentů obsahuje další zázemí. Jméno hradiště Budeč nese i Budečská ulice na jiném místě Vinohrad. Pozn.: 

Ulice, v níž stojí kolej, se jmenuje podle pedagoga a spisovatele Josefa Wenziga. 

4A: Bělehradská ulice je v místech koleje Budeč již notně zaříznutá do svahu. Do ulice Wenzigova musíte 

vystoupat po schodech.  

Kolik schodů (celkem) vede z ulice Bělehradská do Wenzigovy na úroveň vchodu do koleje Budeč? (Body: 

2) 

1 45 2 55 3 65 

4B: Hradisko Budeč (severozápadně od Prahy, u obce Zákolany) bylo jedním z opěrných bodů 

přemyslovského státu. Do historie a povědomí vstoupilo díky své zvláštní roli spojené s Ludmiliným vnukem 

Václavem. 

Víte, jakou roli měla Budeč ve spojení se sv. Václavem? (Body: 3) 

1 narození 2 úmrtí 3 vzdělávání 

 

5. Kostel na Karlově   

Umístění tabulky: V trávníku 
textový úryvek:  ……………….. 
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Popis: Kostel na Karlově, plným jménem kostel Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého se spolu s augustiniánským 

klášterem nachází při ústí Nuselského mostu na Karlově. Založil jej císař Karel IV. v roce 1350 jako součást výstavby 

Nového Města pražského a kostel byl vysvěcen roku 1377. Karel IV. byl po matce Elišce Přemyslovně vzdálený potomek 

sv. Ludmily. Areál kláštera s kostelem byl těžce poznamenán nejen husitskými nepokoji, ale také během třicetileté války, 

kdy sloužil vojsku jako zbrojnice. Za Josefa II. byl řád roku 1875 zrušen a objekt využit jako chorobinec. Kostel byl v době 

barokní přestavěn, ale stále je unikátní svojí klenbou nad osmiúhelníkovou hlavní lodí. V areálu kláštera dnes sídlí od 

roku 1991 Muzeum Policie ČR. Kostel je součástí poutní trasy Via Ludmila. Uvnitř kostela se nacházejí dvě vyobrazení sv. 

Ludmily. 

5A: V oploceném parčíku u kostela na Karlově je dlouhodobá venkovní výstava. 

Co je tématem venkovní výstavy v parčíku u kostela na Karlově? (Body: 2) 

1 fotografie Nového 
Města 

2 historie objektu 3 rodokmeny panovníků 

5B Franská říše, která vznikla na přelomu 8. a 9. století v dnešní západní Evropě, byla v době Ludmily již 

rozdělena. Přesto Přemyslovci museli rozvážně volit spojenectví mezi Východofranskou říší a Velkou 

Moravou. 

Víte, jak se jmenoval panovník silné franské říše, který se stal i římským císařem? (Body: 3) 

1 Pipin III. Krátký 2 Karel I. Veliký 3 Ludvík II. Němec 

 

6. Kostel sv. Apolináře   

Umístění tabulky: V trávníku 
textový úryvek: ………………….. 

Popis: Kostel sv. Apolináře leží na vrchu, kterému se říkalo Větrov. Založil jej roku 1360 rovněž císař Karel IV. v rámci 

výstavby Nového Města pražského a umístil jej do středu pomyslného kříže kostelů, které založil jako požehnání Novému 

Městu. Přenesl sem společenství kněží (kolegiátní kapitulu) ze Sadské. Kostel, který byl vícekrát přestavován, má 

charakteristickou osmibokou věž. V interiéru je výmalba s řadou světic. Jednou z nich je podle badatelů sv. Ludmila 

s malým sv. Václavem. 

6A: Šikmo naproti kostelu sv. Apolináře se nachází sídlo zastupitelského úřadu jedné z evropských zemí.   

Která země má velvyslanectví v blízkosti kostela sv. Apolináře? (Body: 2) 

1 Lucembursko 2 Belgie 3 Španělsko 

6B: Poctu a kult Ludmily zahájil již její vnuk Václav slavnostním převozem jejích ostatků z Tetína na Pražský 

hrad. Římem byla Ludmila za světici vyhlášena ve 12 století. Později však další panovníci cíleně rozvíjeli kult 

českých národních světců včetně Ludmily.  

Víte, který náš úspěšný panovník se ve 14. století hlásil k odkazu Karla Velikého a zároveň cíleně rozvíjel 

kult českých světců včetně Ludmily? (Body: 3) 

1 Přemysl Otakar II. 2 Karel IV. 3 Jiří z Poděbrad 

6C: Karel IV. měl smysl pro křesťanskou symboliku a Nové Město pražské zakládal i jako zhmotnění 

nebeského Jeruzaléma. Symbolickým požehnáním byl tzv. kříž novoměstských kostelů.   

Víte, který z kostelů NENÍ součástí novoměstského kříže kostelů založených Karlem IV.? (Body: 3) 

1 Kostel na Karlově 2 Kostel Zvěstování P. 
Marie na Trávníčku 

3 Kostel sv. Ignáce 
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7. Kostel Zvěstování Panny Marie na 
Trávníčku 

Umístění tabulky: Na oplocení 

textový úryvek: ………………….. 

Popis: Kostel Zvěstování Panny Marie na Trávníčku založil řád servitů, které pozval Karel IV. Výstavba kláštera s kostelem 

započala roku 1360 uprostřed zelených luk, proto přízvisko na Trávníčku. Kostel utrpěl za husitských válek, byl odtud 

ostřelován Vyšehrad. Od té doby se měnili vlastníci i podoba kostela vícekrát. Dnes jej spravuje pravoslavná církev a 

zajímavostí kostela je věž nakloněná o 63 cm. V areálu bývalého kláštera dnes sídlí Revmatologický ústav. V interiéru 

kostela se nachází zajímavý dřevěný ikonostas (vyřezávaná stěna s průchody zdobená ikonami). Jedna z ikon znázorňuje 

sv. Ludmilu, která je pro pravoslavnou církev významnou uznávanou světicí. 

7A: Na zdi kostela je vícejazyčná deska informující o užití objektu pravoslavnou církví jako chrám Zvěstování 

přesvaté Bohorodice.  

Jaký letopočet je uveden na vícejazyčné desce na kostele? (Body: 1) 

1 1985 2 1990 3 1995 

7B: Bořivoj s Ludmilou vládli ve středních Čechách v době silných a soupeřících sousedů. Ze západu to byla 

Východofranská, z východu Velkomoravská říše. Bořivoj se stal spojencem Velké Moravy.  

Víte, jak se jmenoval vládce Velké Moravy v době Bořivojově? (Body: 3) 

1 Mojmír 2 Rostislav 3 Svatopluk 

 

8. Sál Gorlice 

Umístění tabulky: V trávníku 
textový úryvek: ………………….. 

Popis: Sousoší sv. Ludmily se sv. Václavem, které se nachází sále Gorlice v bastionu vyšehradských hradeb (Leopoldova 

bašta), pochází patrně z dílny barokního mistra Matyáše Bernarda Brauna. Původně sousoší stávalo na Pražském hradu. 

Roku 1874 se přesunulo na Karlův most v souvislosti s jeho obnovou po povodni. Na konci 20. století se spolu s dalšími 

sochami přestěhovalo do klimaticky příznivějšího sálu Gorlice. Prostorný sál, dříve shromaždiště vojska a sklad střeliva a 

potravin pro pevnost, dnes slouží jako podzemní galerie pro originály soch z Karlova mostu. 

8A: Vznik barokního opevnění Vyšehradu a sálu Gorlice jako shromaždiště vojska připomíná pamětní deska 

vpravo od vstupní brány.  

Jaký letopočet je uveden na pamětní desce u vstupu do sálu Gorlice? (Body: 1) 

1 1700 2 1710 3 1720 

8B: Bořivoj s Ludmilou žili na Levém Hradci. Kromě role v hospodářství bylo důležitým úkolem Ludmily 

přivést na svět dědice knížecí moci. Známí jsou synové Spytihněv a Vratislav.  Potomků však podle legend 

bylo více. 

Víte, kolik a jakých potomků měli podle legend Bořivoj s Ludmilou? (Body:3) 

1 2 syny a 1 dceru 2 3 syny a 3 dcery 3 5 synů a 11 dcer 
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9. Boží muka 

Umístění tabulky: V trávníku 
textový úryvek: ………………….. 

Popis: Boží muka na Vyšehradě, neboli morový sloup, drobná stavba z doby barokní stojí v blízkosti románské rotundy 

sv. Martina (ul. V Pevnosti). Patří mezi stavby na památku obětí morových epidemií, které vznikaly obvykle u cest. Tato 

Boží muka mají na vrcholu sloupu malou kapličku se čtyřmi mozaikovými portréty zemských patronů: sv. Ludmily, sv. 

Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Boží muka čerstvě prošla rekonstrukcí. 

9A: Čtyři novodobé mozaikové portréty světců na vrcholu Božích muk směřují pohledem do různých stran.  

Kterým směrem hledí portrét sv. Ludmily na Božích mukách? (Body: 1) 

1 k rotundě (jih) 2 k blízkým hradbám 
(východ) 

3 ke kostelu P. Marie 
Šancovské (sever) 

9B: Po smrti Bořivoje, musela Ludmila (tehdy zhruba třicetiletá) zvládat postavení v čele rodu do doby, než 

se vlády ujal syn Spytihněv, v době Bořivojovy smrti sotva patnáctiletý. Stalo se tak až po smrti 

velkomoravského knížete Svatopluka. 

Víte, jak dlouho asi stála Ludmila jako vdova v čele rodu Přemyslovců? (Body: 3) 

1 asi 1 rok 2 asi 5 let 3 asi 10 let 

9C: Rotunda sv. Martina v blízkosti Božích muk je jednou z nejstarších dochovaných církevních staveb v 

Praze.  

Víte, kdy asi byla rotunda sv. Martina postavena? (Body: 3) 

1 v 10. století 2 na počátku 12. století 3 ve 13. století 

 

10. Bastion sv. Ludmily 

Umístění tabulky: Na zábradlí 
textový úryvek: ………………….. 

Popis: Bastion sv. Ludmily je jedním z bastionů (bašt), které jsou součástí dochovaného barokního opevnění Vyšehradu, 

jehož výstavba byla zahájena v polovině 17. století. V rámci pražského opevnění, které později převážně ustoupilo další 

výstavbě, nesly označení čísly i jmény historických osobností. Bastion č. 36 (XXXVI) ležící na skále nad Vltavou nese jméno 

sv. Ludmily. Dnes je jednou z nejnavštěvovanějších pražských památek kvůli překrásné vyhlídce na údolí Vltavy. 

Symbolické ve spojení s Ludmilou, patronkou vinařů, je i novodobé založení několika malých vinic na tomto místě. 

10A: Na Vyšehradě je obnovena tradice pěstování vinné révy. Je vysázena i na slunných místech v okolí 

bastionu sv. Ludmily. Podél Starého purkrabství i nad skálou u cesty směrem ke Galerii Vyšehrad (domek 

nad tzv. Libušinou lázní). 

V kolika řadách je vysázena vinná réva vlevo od cesty z bastionu sv. Ludmily směrem ke Galerii Vyšehrad? 

(Body: 1) 

1 1 2 2 3 3 

10B: Ludmila je nejen patronkou  České země, ale i několika dalších profesí a rolí, včetně vinařů. V době 

Ludmily docházelo k rozvoji vinic, zejména na Mělnicku. 

Víte, jaká potřeba nejspíš vyvolala rozvoj vinařství v době Ludmily? (Body: 3) 

1 vývozní artikl 2 mešní víno 3 časté oslavy panovníků 
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11. Bazilika sv. Petra a Pavla a Kaple sv. 
Ludmily 

Umístění tabulky: Oplocení hřbitova 

textový úryvek: ………………….. 

Popis: Bazilika sv. Petra a Pavla, dominanta Vyšehradu, a malá Kaple sv. Ludmily v rohu hřbitovní zdi stojí blízko 

sebe. Vyšehrad je památným místem našich dějin, spojeným s mýty o kněžně Libuši a Přemyslu Oráčovi. Z dob vlády 

Bořivoje a Ludmily o něm však písemné zmínky nejsou. Nicméně, kostel i kapitulu založil v roce 1070 Přemyslovec 

kníže Vratislav II., který se později stal českým králem. Kostel prošel několika přestavbami a byl značně poškozen husity. 

Současnou novogotickou podobu získal z iniciativy probošta Václava Štulce a podle návrhu Josefa Mockera na přelomu 

19. a 20. století. Kostel má bohatou výzdobu a výmalbu. Najdeme zde nejen zpodobnění zakladatele Vratislava, ale 

samozřejmě i sv. Ludmily (se sv. Václavem), a to hned třikrát. 

Na rohu hřbitovní zdi ve Štulcově ulici stojí malá pseudorománská kaple zasvěcená sv. Ludmile. V jejím výklenku je i socha 

sv. Ludmily z počátku 18. století. Socha původně stála v zahradě Na Slupi v místech dnešní botanické zahrady. O její 

záchranu a výstavbu kaple na Vyšehradě se v roce 1880 zasloužil opět probošt Václav Štulc. 

11A: Znak Vyšehradské kapituly obsahuje dva zkřížené klíče. Znak lze nalézt na různých místech Vyšehradu, 

tedy i nad vstupním portálem do kostela sv. Petra a Pavla, který nese hrdé označení bazilika minor. 

Na které straně nad vstupním portálem do baziliky sv. Petra a Pavla je umístěn znak Vyšehradské 

kapituly - zkřížené klíče? (Body: 1) 

1 vlevo 2 uprostřed 3 vpravo 

11B: Za života Ludmily došlo k přesídlení Přemyslovců z Levého Hradce do Prahy a k vybudování 

opevněného hradiska na návrší, v místech dnešního Pražského hradu. 

Víte, který kníže nechal v Praze vybudovat hradisko a přesunul sem knížecí sídlo, centrum rodícího se 

českého státu? (Body: 3) 

1 Bořivoj 2 Spytihněv 3 Vratislav 

11C: V souvislosti s Vyšehradem uděláme odbočku v čase zhruba 150 let dopředu. Přemyslovský kníže 

Vratislav II. založil v roce 1070 Vyšehradskou kapitulu i s kostelem a zřídil na Vyšehradě své panovnické 

sídlo. Šlo o taktický krok ve sporu o moc s bratrem Jaromírem, který se měl stát pražským biskupem. 

Vyšehradská kapitula byla totiž podřízena přímo Římu a papeži. 

Víte, jaké prvenství v českých dějinách získal Vratislav II.? (... v roce 1085) (Body: 3) 

1 český král 2 římský císař 3 svatořečení 

 

12. Dům U Prasátků 

Umístění tabulky: U vrat 
textový úryvek: ………………….. 

Popis: Trojická 397/18. Dům u Prasátků z roku 1897 postavený Rudolfem Terebou v blízkosti kostela Nejsvětější Trojice 

nese název po předchozím domě, kterému se říkalo U Prasátků v Ozerově, jak se dříve říkalo zdejším končinám. Kromě 

bohaté výzdoby freskami s historickými výjevy od Adolfa Liebschera zdobí fasádu i socha sv. Ludmily, která na nás shlíží 

z nároží v úrovni 1. patra. 

12A: Využití nebytových prostor v činžovních domech je rozmanité a často sleduje zájmy obce. 

Víte, jaká organizace působí v domě U Prasátků? (Body: 1) 
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1 Garáže 2 Mateřská škola 3 Restaurace 

12B: Území ve středních Čechách ovládané Přemyslovci (doména) bylo v době Ludmily a jejího syna 

Spytihněva vymezeno soustavou hradišť (opevněných sídel) ve vzdálenosti zhruba do 30 km od Prahy (den 

jízdy na koni), na důležitých obchodních cestách. 

Které z uvedených slovanských hradišť NEBYLO pod správou Přemyslovců? (Body: 3) 

1 Budeč 2 Stará Boleslav 3 Mikulčice 

 

13. Emauzy 

Umístění tabulky: V trávníku 
textový úryvek: ………………….. 

Popis: Vyšehradská 320/49.  Kostel Panny Marie a slovanských patronů v Emauzích s benediktýnským klášterem, krátce 

a lidově Emauzy. Založil jej Karel IV. spolu s dalšími kostely rozmístěnými do podoby kříže symbolizujícího požehnání 

Novému Městu pražskému. Záměrně zde navázal na cyrilometodějskou a sázavskou tradici slovanské  liturgie. Gotický 

kostel prošel v průběhu let barokními úpravami a opět regotizací, ale byl zasažen při bombardování 14. února 1945. Dnes 

jej zdobí moderní působivé věže podle návrhu Františka M. Černého z roku 1969. Bohužel, bombardování poničilo i 

výzdobu interiéru, kde se nacházela dvě zpodobnění sv. Ludmily. Zachoval se jen malý medailonek mezi okny na severní 

straně. Nicméně, v kostele i klášteře je toho k prohlížení mnoho dalšího zajímavého. 

13A: Při cestě na terasu u emauzského kostela míjíme po pravé straně kostel sv. Kosmy a Damiána. Pamětní 

deska v uličce na zdi u kostela připomíná významnou událost. 

Víte, jakou událost připomíná pamětní deska na zdi v uličce u kostela sv. Kosmy a Damiána?  

(Body: 1) 

1 Husitské bouře 2 Revoluční povstání v 
roce 1848 

3 Nálet na Prahu v únoru 
1945 

13B: Za života Ludmily a jejích synů došlo k rozpadu Velkomoravské říše (po smrti knížete Svatopluka) a do 

Evropy z východu pronikali kočovní nájezdníci, kterým bylo nutno čelit. 

Víte, kteří nájezdníci sužovali Evropu na přelomu 9. a 10. století? (Body: 3) 

1 Avaři 2 Maďaři 3 Mongolové 

 

 

14. Kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Skalce 

Umístění tabulky: Vstup, Vyšehradská 

textový úryvek: ………………….. 

Popis: Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce s průčelím do Vyšehradské ulice byl postaven podle návrhu Kiliána 

Ignáce Dientzenhofera v místech kaple Jana Nepomuckého. Větší stavbu se podařilo prosadit až po svatořečení tohoto 

českého zemského patrona v roce 1729. Na hlavním oltáři stojí zlacená socha sv. Jana Nepomuckého a po stranách mu 

dělají společnost sochy dalších zemských patronů sv. Ludmily a sv. Václava. 

14A: Od Karlova náměstí, kde je barokní brána se vstupem do zahrady kostela, se táhne Vyšehradskou ulicí 

opěrná zeď s vykrajovaným kamenným zábradlím, ozdobnými vázami a sochami. Její součástí jsou i sochami 

neobsazené výklenky, tzv. niky. 
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Kolik výklenků (nik) je ve zdi mezi Karlovým náměstím a kostelem? (Body: 2) 

1 2 2 3 3 4 

14B: Bořivoj s Ludmilou měli syny Spytihněva a Vratislava, pozdější knížata, ale i podle legend i další 

potomky. Kníže sv. Václav byl vnuk Ludmily. 

Víte, kdo byl otcem Václava? (Body: 3) 

1 Spytihněv 2 Vratislav 3 není známo 

 

15. Kostel sv. Václava na Zderaze 

Umístění tabulky: Ve vývěsce 
textový úryvek: ………………….. 

Popis: Gotický jednolodní Kostel sv. Václava na Zderaze (Resslova, Dittrichova) patří k nejstarším kostelům v Praze 2. Byl 

postaven a vysvěcen jako farní kostel obce Zderaz již ve 12. století, tedy před založením Nového Města. Později přibyl 

klášter, který se po odsvěcení proměnil na počátku 19. století ve Svatováclavskou trestnici. Po vzniku věznice na Pankráci 

byl bývalý klášter zbořen, avšak kostel zbourání unikl. Od roku 1926 zde sídlí Církev československá husitská. Součástí 

působivě střídmého vybavení interiéru je oltář, na jehož čelní stěně se nachází dřevořezba s několika postavami našich 

dějin. Jednou z nich je sv. Ludmila s malým Václavem. 

15A: Na opěrné zdi kostela lze nad chodníkem  v Resslově ulici nalézt pamětní desku, která odkazuje na 

osobnost F. J. Řezáče a historii místa. 

Na jakou historii místa upomíná pamětní deska na opěrné zdi kostela? (Body: 2) 

1 Obec Zderaz 2 Svatováclavská trestnice 3 Svatováclavské lázně 

15B: Ludmila je často zobrazována s postavou malého chlapce, kterým je její vnuk Václav. Ludmila Václava 

údajně vychovávala a dbala o jeho vzdělávání. Spojuje je i to, že oba zemřeli mučednickou smrtí. Později 

byli svatořečeni a stali se patrony české země. 

Víte, kolik asi bylo Václavovi v době smrti Ludmily? (Body: 3) 

1 14 let 2 10 let 3 6 let 

 

16. Chrám sv. Cyrila a Metoděje 

Umístění tabulky: Terasa 
textový úryvek: ………………….. 

Popis: Chrám sv. Cyrila a Metoděje byl postaven v první polovině 18. století několika barokními staviteli vč. Kiliána Ignáce 

Dientzenhofera. Za Josefa II. sloužil po roce 1783 civilním a vojenským účelům a o vlas unikl demolici při asanaci 

Zderazské čtvrti na konci 19. století. Kostel původně zasvěcený sv. Karlu Boromejskému získala pravoslavná církev pod 

vedením biskupa Gorazda, opravila jej a zasvětila v r. 1935 památce věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Kostel se zapsal do 

historie za 2. světové války, kdy zde podlehli přesile parašutisté ukrytí po Heydrichiádě. V kryptě je zřízen památník 

hrdinům Heydrichiády. V interiéru kostela je sv. Ludmila zpodobněna několikrát. 

16A: Nad oknem do krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici je umístěn pomník padlým 

parašutistům  a popraveným duchovním, kteří jim po Heydrichiádě pomáhali. 

Kolik jmen je uvedeno na pamětní desce nad oknem do krypty? (Body: 2) 

1 6 2 10 3 16 
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16B: Vznik silných státních útvarů byl v raném středověku spojen s šířením křesťanství. Do Čech proniklo z 

Moravy, kam na pozvání knížete Rostislava, Svatoplukova předchůdce, přišli z Byzantské říše roku 863 učení 

misionáři, bratři Cyril a Metoděj pocházející z řecké Soluně. Zaváděli na Moravě slovanskou liturgii i písmo.. 

Víte, jak se jmenoval kněz, od něhož při návštěvě velkomoravského vládce Svatopluka přijal křest kníže 

Bořivoj? (Body: 3) 

1 Cyril 2 Metoděj 3 Konstantin 

 

17. Kostel sv. Ignáce 

Umístění tabulky: Ve vývěsce 
textový úryvek: ………………….. 

Popis: Kostel sv. Ignáce z Loyoly je jednou z dominant Karlova náměstí při ústí Ječné ulice. Jde o raně barokní dílo z druhé 

poloviny 17. století postavené podle plánů Carla Luraga na zakázku jezuitů, a to i se sousední kolejí. Kostel má bohatou 

výzdobou průčelí i interiéru. Na vrcholu štítu je socha sv. Ignáce se zlacenou svatozáří, jejíž velikost ve své době vyvolala 

spory s jinými řády. Jezuitský řád byl v roce 1773 zrušen, majetek zabaven a objekty měly různé využití vč. vojenského 

špitálu. Po obnovení řádu v dalším století dostali jezuité kostel zpět a opravili jej. Podobná historie se opakovala za 

komunismu. Areál bývalé koleje dnes spravuje Všeobecná fakultní nemocnice. Zpodobnění sv. Ludmily je v mohutné 

kostelní lodi relativně malé. Je jednou z tváří českých patronů využitých ve štukové výzdobě. 

17A: Na rohu kostela sv. Ignáce je pamětní deska mučedníkům této země 20. století od nacistů a od 

komunistů. I s uvedením, kdo ji věnoval. 

Kdo věnoval pamětní desku mučedníkům této země 20. století? (Body: 2) 

1 Pétépáci 2 Arcibiskupství 3 Praha 2 

17B: Ludmila se po smrti Vratislava v únoru 921 stáhnula z politiky a uchýlila se na hradisko Tetín. Ani pobyt 

v ústraní ji však neuchránil od mučednické smrti z rukou vrahů vyslaných snachou Drahomírou. 

Víte, kdy v roce 921 byla Ludmila zavražděna? (Body: 4) 

1 v noci z 15. na 16. září 2 28. září 3 28. října 

 

18. Kostel sv. Štěpána 

Umístění tabulky: Ve vývěsce 
textový úryvek: ………………….. 

Popis: Kostel sv. Štěpána stojí v místech se zajímavou historií. Ještě před založením Nového Města Karlem IV. zde stávala 

osada Rybníček s románskou rotundou zasvěcenou sv. Štěpánovi. Se založením Nového Města pražského zde pak vznikl 

po roce 1380 farní kostel, který přejal jméno rotundy a ta byla zasvěcena svatému Longinovi. Původně gotický kostel byl 

upraven v době baroka. Koncem 19. století byl kostel novogoticky přestavěn podle návrhu J. Mockera. Zpodobnění sv. 

Ludmily najdeme v kostele vícekrát – nástěnné malby, socha na hlavním oltáři. 

18A: Na jižní straně kostela sv. Štěpána je umístěna pamětní deska se stručnými informacemi o jeho 

historii. I s uvedením objektů patřících ke kostelu. 

Jaký objekt z let 1600 - 1605, patřící ke kostelu, zmiňuje pamětní deska? (Body: 2) 

1 faru 2 zvonici 3 rotundu 

18B: Svatá Ludmila je často zobrazována se závojem resp. šálem, s knihou, knížecí korunou, s malým 

chlapcem nebo jinými postavami. To vše má určitou symboliku. 
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Víte, proč je Ludmila často zobrazována se závojem? Ten představuje …? (Body: 3) 

1 běžný symbol kněžen 2 vražedný nástroj 3 symbol vzdělanosti 

 

19. Lékárna U sv. Ludmily 

Umístění tabulky: Ve výloze, Belgická 
textový úryvek: ………………….. 

Popis: Dům s lékárnou U svaté Ludmily leží na rohu Belgické a Rumunské ulice. Byl vystavěn v roce 1884 podle návrhu 

architekta Františka Václavíka v novorenesančním stylu. Má bohatě zdobenou fasádu. Lékárna zde vznikla již za první 

republiky. Dům lékárnou, na rozdíl od sousedních domů v Rumunské ulici, jen o vlas unikl zničení při náletu v únoru 1945. 

19A: Dům s lékárnou U sv. Ludmily má bohatě zdobenou fasádu. Jedním ze zdobných prvků pod okny 

prvního patra jsou balustrády napodobující balkónové zábradlí. 

Kolik sloupů mají jednotlivé balustrády pod okny prvního patra? (Body: 1) 

1 6 2 7 3 8 

19B: Historický odkaz velkých postav dějin žije i v oblibě jejich jména, která dávají rodiče dětem. Určitě i vy 

znáte nějakou Ludmilu, Lídu, Lidušku, Lidku apod. 

Tipněte si, na jaké pozici pomyslného žebříčku křestních jmen v celé české populaci se nachází Ludmila? 

(Body: 3) 

1 prvních 10 2 prvních 50 3 prvních 100 

 

Vyplňte tajenku poskládanou z textových úryvků tak, aby věta dávala smysl: 

 

 

 

 

Děkujeme za účast ve hře!  

Po vyplnění odevzdejte na informačním středisku Úřadu MČ Praha 2 do 31. října. 

Výsledky oznámíme do týdne po ukončení hry. 


