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Mé milé ženě Tereze  
a nejhodnějším dětem 
Josefínce a Matějovi
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DAVID ČERNÝ 
pochází ze staré pražské 

rodiny, která po staletí 
provozovala pekařství 

v Petrské čtvrti. V sou-
časné době vede projekt 

Miluju Prahu, který se 
zabývá krásami města. 

David stále žije na Starém 
Městě, nedaleko Staro-

městského náměstí.

Zázraky 

na počkání

P raha mě nepřestane nikdy fas-
cinovat. Na první pohled stojí 
zdánlivě nehnutě. Ale odehrávají 

se v ní děje, které nás dokážou přivést 
k úžasu. Jako když fotíte do této knihy 
Nové tajemství Prahy potok Brusnici, 
který už skoro celý teče v kanále, a zaži-
jete další pražský zázrak na vlastní oči. 
Brusnice je zapomenutý potůček, který 
vytvořil nad Jelením příkopem ostroh 
nad Vltavou, kde vznikla podle proroctví 
kněžny Libuše Praha. Byli jsme  
s fotografkou Lenkou Petruželovou  
u X. bašty Mariánských hradeb. Fotili 
jsme Brusnici v parku Maxe van der 
Stoela. Potůček jen na nemnoha místech 
vystoupá z kanalizace na povrch. „Podí-
vej se, ledňáček,“ ukazuje Lenka. Ne-
chtělo se mi tomu věřit. Tady uprostřed 
města, kousek od Pohořelce, poletuje 
a loví ledňáček. Je to jako najít čtyřlís-
tek, poslouchat zpěv velryby jižní, po-
zorovat měsíční duhu, která se zobrazí 
v dešti při měsíčním svitu. Je to náhoda, 
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štěstí, krása. Tento létající drahokam 
se tak často mýlí. Jen jeden z pěti jeho 
loveckých pokusů je úspěšný, a přesto 
s námi žije v Praze. Velký český král 
Václav IV., kterému je často vyčítáno, že 
nepokračoval důsledně v kročejích svého 
otce, císaře Karla IV., si dal do svého 
znaku právě ledňáčka. Nechal dostavět 
Staroměstskou mosteckou věž a vlastně 
celý most. Věž, která je středobodem 
královské korunovační cesty, nechal čes-
ký král vyzdobit svými osobními znaky, 
ledňáčky sedícími ve věníku, což je sto-
čený šátek. Rouška, kterou podala svatá 
Veronika během křížové cesty Ježíši Na-
zaretskému. V látce je prý uchován otisk 
pravé podoby Kristovy tváře. Na věži 
najdete ledňáčků hned 16. Podle legendy 
se všechny podaří najít jen poctivému 
člověku. Napovím vám: 14 jich najdete 
na vnějším plášti věže a dva zbývající, 
krásné barevné ptáčky, najdete uvnitř. 

Když jsem od věže odcházel, vzpomněl 
jsem si na ty poslední dva. Musel jsem 
se tedy vrátit a vystoupat po starobylých 
věžních schodech. A tak k povídání 
o Brusnici přibyla kapitola o ledňáčkovi, 
pražském létajícím drahokamu – králi 
rybáři, symbolu středověké Prahy, které-
ho můžeme opět spatřit živého v Čer-
tovce, na Křižovnickém ostrově, u Brus-
nice či na Radotínském potoce. Kniha se 
mi psala dobře, protože zázraky se v naší 
milované Praze dějí každý den.

Ledňáčka říčního můžete potkat na Vltavě, 
Čertovce a pražských říčkách a potocích. 
Ve středověku byl tento létající drahokam 
osobním symbolem českého a římského 
krále Václava IV, stavitele Staroměstské 
mostecké věže, kde najdeme hned  
16 vyobrazení ledňáčka.  
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V ěž, která byla postavena ve  
12. století pro obranu Juditina 
mostu, předchůdce mostu  

Karlova, skrývá nejeden poklad. Tím 
nejvýznačnějším je románský reliéf  
z 12. století, který je vtesán do zdi věže. 
Z Karlova mostu ale vidět není, protože je 
dnes součástí výzdoby sousedního domu.
 Dnes je v jakési předsíňce, která při-
léhá ze sousedního domu k věži. Takže 
je možné si ho prohlédnout opravdu 
zblízka. Není úplně jasné, co reliéf 
zobrazuje, ale vidíme mladíka, který 
předává cosi vyšší, podle všeho spole-
čensky důležitější postavě, jejíž hlava ale 
zmizela v hlubinách věků.
 Jeden z výkladů říká, že výjev zob-
razuje stavitele mostu, jenž předává 
panovníkovi model mostu k užívání. 
O reliéfu se dlouhá léta nevědělo. Byl 
zazděn a objeven až koncem 19. století.  
 Prostor vedle zdi se zazděným relié-
fem byl dokonce provizorně obestavěn 

Vstup na Karlův most 
z Malé Strany hlídají dvě 

mostecké věže spojené 
branou. Nižší věž, která 

byla původně vyšší, se 
nazývá Juditina a síd-
lí v ní Klub Za starou 

Prahu. Když vstoupíte 
dovnitř, zjistíte, že čas 
uvnitř věže běží jinak, 
samozřejmě pomaleji.

1 

Tajemství Juditiny věže

Záchod s románským reliéfem  
a nevídaným výhledem
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Ke zdi vyšší malostranské věže je v horní třetině přistavěn malý arkýř. Jde o prevít  
či prevét neboli česky soukromé místo, tedy záchod. Kanalizace neexistovala, 
kálelo se z výšky přímo na ulici.
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