
KAMENNÁ
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pracoviště Kamenná 
Kamenná 20, 639 00 Brno

T: 543 420 823, E: kamenna@lipka.cz

Děkujeme, že jste si s námi zahráli. Pokud se vám 
tato hra líbila, vyzkoušejte si další! Více informací 
najdete na www.lipka.cz/hravyspilberk.

Poklad dobrodružné hry je pečlivě střežen a je 
možné si jej vyzvednout pouze v tyto hodiny:
říjen – duben   9 – 16.15 (kromě pondělí)
květen – červen   9 – 16.15
červenec – září                10 – 17.15

Třicetiletá válka pro Brno skončila 
vítězstvím. Vydejte se na poslední 
stanoviště, plukovník de Souches se vám 
za vaši pomoc odmění. Nejprve ale mu-
síte s pomocí zjištěných čísel souřadnice 
stanoviště spočítat.  

www.lipka.cz/kamenna
www.lipka.cz/hravyspilberk

Brňané se nakonec opravdu ubránili, i když poledne 
raději odzvonili o hodinu dříve. Podle této pověsti 
dodnes bijí petrovské zvony poledne v 11 hodin. 

}
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Hravý  Špilberk 

Dobrodružná hra

GPS

Odolejte přesile!

Zábavná hra vznikla v rámci projektu Přírodní 
učebna pod starým hradem, který finančně 
podpořila Nadace OKD.

Stanoviště č. 5 (N 49°11.756' E 016°35.748')

Právě na tomto místě dnes najdete repliku poslední 
koule, kterou švédové na hrad vystřelili. Její originál je 
ukrytý hluboko v hradních zdech.

E = Součet všech číslic napsaných na desce.

Zvony bijí poledne? Co to? Podle slunce ještě 
poledne není! Vždyť je teprve 11 hodin.

Poklad najdete na těchto souřadnicích: 
N 49°11.668' E 016°35.978' 

K získání pokladu je třeba spočítat tajný kód pro 
odemčení truhly:

A + B + C + D + E – 18

Vejděte dovnitř budovy a zeptejte se osoby, kterou 
tam najdete, jestli už odbíjeli poledne. K otevření 
truhly a získání pokladu použijte spočítaný číselný kód. 



Píše se srpen roku 1645 a třicetiletá válka zasáhla Mora-
vu. V květnu sem přitáhla vojska obávaného švédského 
generála Torstensona a usadila se před branami města. 
Již třetí měsíc probíhají boje. V čele obránců Brna stojí 
plukovník Raduit de Souches, který s necelou tisícovkou 
vojáků odolává skoro třicetinásobné švédské přesile. 
Vydejte se i vy pomoci bránit město! Všichni dobrovolníci 
mají sraz nad bitevním plánem.
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Podle pověsti na hrad opravdu zaútočil samotný čert! 
Torstenson už byl rozčilený, že Brno se svými vojáky 
nemůže dobýt, a tak si na pomoc přivolal čerta. Ten chtěl 
za své služby jediné, Torstensonovu duši. Torstenson tolik 
toužil po vítězství, že i tuto velkou cenu čertovi přislíbil. 
Čert se tedy nechal posadit na dělovou kouli a vystřelit na 
Špilberk. Nepočítal však s tím, že Brňané nechali opevnění 
hradu posvětit. Když na to přišel, pokusil se ještě v letu 
otočit, ale už bylo pozdě. Se strašlivým výkřikem se  
i s koulí zarazil do zdiva a proměnil se v bílý kámen.

Zveme vás na dobrodružnou hru,  
kterou připravila Lipka. 

Vypravte se s námi do let 1618–1648, kdy se 
v Evropě odehrála třicetiletá válka. Byla to 
jedna z nejvýznamnějších válek, která zasáhla 
i Moravu. Naši vojáci ve službách rakouského 
císaře dokázali dobýt jedno opravdu cenné 
vítězství. Projděte pomocí přístroje GPS několik 
míst spojených s třicetiletou válkou. Každé 
místo je důležitým stanovištěm, na kterém 
zjistíte číslo. To si důkladně zapište, budete ho 
potřebovat, abyste došli k pokladu.

Stanoviště č. 1 (N 49°11.713' E 016°35.992')

Na tomto místě se nachází zmenšený model hradu Špilberku. 

A = Jakým číslem je na zmenšeném modelu Špilberku 
označen pomník Raduita de Souches?

Výborně! Nástup dobrovolníků jste stihli a jste přijati do 
služeb. Nyní běžte tam, kde vám vydají zbraně a střelivo!

Stanoviště č. 2 (N 49°11.686' E 016°36.021')

Podzemní prostory pod Špilberkem byly původně vy-
budovány jako zásobárny zbraní a střeliva, později byly 
využívány jako nejtěžší vězení habsburské monarchie. 
 

B = Počet zamřížovaných oken na vstupních 
dveřích do podzemních prostor.

Nyní máte zbraně a střelivo, takže se můžete hlásit 
přímo u velitele obránců Brna, plukovníka Raduita 
de Souches. Možná byste o něm ale napřed měli 
vědět, že původem je to Francouz, který v průběhu 
třicetileté války vstoupil do služeb rakouského císaře 
Ferdinanda III. Nařídil rozšířit, opravit a zpevnit 
městské hradby a obranný systém Špilberku. 

Stanoviště č. 3 (N 49°11.682' E 016°36.067')

Udatného velitele obrany Brna proti švédské přesile 
dodnes připomíná jeho busta, umístěná na tomto 
místě. 

C = V kolika letech Raduit de Souches zemřel?

Velitel vás hned zaměstnává a posílá vás zkontrolovat 
jižní stranu hradu, odkud se znenadání ozvala děsivá 
rána. Skoro jako kdyby se sám čert na hrad dobýval! 

Stanoviště č. 4 (N 49°11.635' E 016°35.914')

Právě bílý kámen, připomínající hlavu čerta, naleznete 
na tomto stanovišti. Stačí se podívat nahoru!

D = Kolik pravidelných otvorů napočítáte v této 
předsunuté zdi?

15. srpen 1645 – obě strany jsou už vyčerpané. 
Švédský generál Torstenson se nechal slyšet, že 
pokud nedobude Brno dříve, než dnes odbije 
poledne, odtáhne se svým vojskem pryč. Na západní 
straně proto zesílil útok a je tam potřeba obránce. 
Vydejte se tam! 


