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1.

Anežka Česká, založila řád Křižovníků s červenou hvězdnou.

2.

O třech pražských mostech
V legendě o sv. Václavu je poprvé zmiňováno první překlenutí Vltavy, dřevěná lávka. V 10. století se
tedy již s velkou pravděpodobností dalo přes řeku přejít po mostě. Dřevěná lávka však špatně odolávala
velkým vodám, které Prahu občas ohrožovaly. Judita, manželka krále Vladislava, se zasloužila o to,
aby řeku překlenul kamenný most, který pak nesl její jméno a je tedy znám jako Juditin most. Byl
vystavěn v letech 1158 – 1173. Ani ten však neunikl zkáze a při jarním tání ledů v roce 1342 byl silně
poškozen. Karel IV. se rozhodl neopravovat pobořený most, ale vybudovat nový, silnější a bytelnější.
Od astrologů si nechal spočítat, kdy je vhodné položit základní kámen, aby mostu byly i hvězdy
nakloněny. Astrologové vypočítali dokonce i přesný čas, a tak byl základní kámen položen 1357 9.7.
5:31. Pokud se pozorně podíváte, zjistíte, že již sama čísla jsou magická, čtou se stejně zepředu i
zezadu. Most se stavěl dlouhou dobu, dokončen byl pravděpodobně až v roce 1411. Celá staletí pak
spojoval břehy Vltavy jen tento most, známý jako Karlův most. Až v 19. století si rozvoj průmyslu
vynutil další. Doufejme, že astrologové opravdu vybrali datum správně a Karlův most odolá všem
nepřízním a již nebude nutné na jeho místě stavět žádný další most.

3.

Po Karlově mostě mohl přejít: T. G. Masaryk, Václav IV.
Po Juditině mostě mohla přejít: sv. Anežka Česká
Všichni mohli řeku překonat řeku loďkou, vorem.
Praotec Čech je mytická postava, správná odpověď může být, že řeku překonat nemohl, poněvadž ve
skutečnosti neexistoval.

4.

5.

1. Blanka z Valois, 2. Anna Falcká, 3. Anna Svídnická, 4. Alžběta Pomořanská

6.

Například na státním znaku.
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7.

Jedná se o kamenické značky. Kamenická značka byla pravděpodobně vodítkem pro výpočet výplaty na
základě opracovaných kusů.

8.

Baroko – sochy na Karlově mostě
Gotika – Karlův most
Románský sloh – Juditin most

9.

Na prvním obrázku je mlynář, jeho pracovním nástrojem je mlýnský kámen a produktem mouka v pytli.
Mlýnské kameny hrály důležitou roli při stavbě pilířů Karlova mostu, proto je toto povolání zařazeno
v této otázce.
Pod mlynářem je umístěn tesař, pracuje se sekyrou, pilkou, vrtákem, výsledkem jeho práce je trám.
Napravo nahoře je kameník, který pracuje s dláty a kladivem, vytváří opracované kamenné kvádry.
Pod kameníkem je architekt, pracuje s pravítkem a výsledkem jeho práce je plán Karlova mostu
(v tomto případě je nástroj i výsledek práce jako jeden obrázek).

10. Mezi atributy Jana Nepomuckého patří: 5 hvězd, palmová ratolest, prst přes ústa, méně známá je také
ryba a kotva.
11. Rozdíly jsou zachyceny v obrázku níže. Plaketa zachycuje zpověď královny Žofie, která se zpovídá
sv. Janu Nepomuckému. V popředí stojí Václav IV., manžel Žofie, se svým psem.
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12.

13. Karel IV.
Judita
Navalis
Mlýnský kámen
František
Jan Nepomucký
Parléř

