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Ondřej Vanca
Kresba tužkou

FOTOSOUTĚŽ
2010
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Monika blažková

5 5

Habermannová - Citrooon
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Habermannová - Clovek
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Habermannová
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Habermannová - Clovek
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Habermannová - Pelikan
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Habermannová - Plamenaci
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Habermannová - Socha, Voda
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Irena Hynková - Feeling good
Kresba propiskou
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Jakub Herda - U mrtvého moře

Martin Polásek - Cube
Tvorba Adobe Illustrator
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Jana Švanderová M2A - Fly
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Michaela Jordánová - Jazz
Tvorba Adobe Photoshop
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Martin Polásek - ArbPraha
Tvorba Adobe Illustrator
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Petr Šiška - Postup
Tvorba Adobe Photoshop
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Tomáš Kubiczek
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Tomáš Kubiczek
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FOTOSOUTĚŽ 
2012
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K. Šuková
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K. Šuková
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K. Šuková
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Hana Martínková M1B

Kateřina Kašperová M2A
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Kateřina Kašperová M2A
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Kateřina Kašperová M2A
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Lucie Fáčková M2A
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Romana Svobodová M3B
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Tereza Urbanová M2A

Krystýna Bejčková M2B
Tvorba Adobe Photoshop
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Adam Šišák M4B
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Adam Šišák M4B
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Romana Svobodová M3B
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Romana Svobodová M3B
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Romana Svobodová M3B
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Romana Svobodová M3B
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Romana Svobodová M3B
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Romana Svobodová M3B
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Romana Svobodová M3B
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Romana Svobodová M3B
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Romana Svobodová M3B
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Jan Vávra M2B
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Jan Vávra M2BJan Vávra M2B
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Jan Vávra M2B
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Jan Vávra M2B

Jakub Konečný P2
Tvorba Adobe Photoshop
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Oleg Košelev
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Jakub Konečný P2
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Jakub Konečný P2
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Jakub Konečný P2
Tvorba Adobe Photoshop
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Jakub Konečný P2
Tvorba Adobe Photoshop
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Jakub Konečný P2
Tvorba Adobe Photoshop
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Jakub Konečný P2
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Jakub Konečný P2
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Jakub Konečný P2
Tvorba Adobe Photoshop
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Jakub Konečný P2
Tvorba Adobe Photoshop
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Jiří trubač P2
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Jiří trubač P2
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Jiří trubač P2
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Jiří trubač P2

Tereza Seifertová M1A
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Tereza Seifertová M1A
Kresba pastelkami
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Tereza Seifertová M1A
Kresba fi xami



64 656262

Tereza Hrušková
Kresba vodovkami
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Tereza Seifertová M1A
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Jan Buřil M2A
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Jan Buřil M2A

Tereza Seifertová M1A
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Vítek Škop
Tvorba Adobe Illustrator, InDesign
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Vítek Škop
Tvorba Adobe Illustrator, InDesign
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Tereza Seifertová M1A
Kresba vodovkami

MATURITNÍ  
PRÁCE
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Krist Salvátor se sv. 
Kosmem a Damiánem

patnácté od Staroměstské věže na 
pravé straně mostu

Sousoší vytvořil roku 1709 z 
pískovce J. O. Mayer na náklady 
lékařské fakulty pražské univerzi-
ty. Tři izolované postavy stojí na 
masivním trojdílném podstavci; 
uprostřed je socha Ježíše Krista 
Salvatora Mundi (sv. Salvátora) 
pojatá v duchu středoevropského 
realistického sochařského cítění. 
Po stranách stojí sv. Kosma (vlevo) 
a sv. Damián, oba oblečeni v do-
bových úborech profesorů pražské 
univerzity. V rukou drží mučed-
nické palmy a nádoby na léky; 
na Kosmově je latinsky napsáno 

Tak stanovilo lékařské umění, na Damiánově Toto jest lék života. Další, vesměs 
latinské, nápisy praví V tomto kříži naše vykoupení: 1709 (na ramenech kříže), 
Kosmovi, Hippokratovi mezi svatými: 1709 (kartuš vlevo na podstavci), Ježíši 
Kristu, lékaři světa: 1709 (kartuš uprostřed), A zbožnému bratru Damiánovi, 
Galénu nebes: 1709 (kartuš vpravo).

sv. Judy Tadeáš

desátá od Staroměstské věže 
na pravé straně mostu

Sochu vytvořil v roce 1708 
z pískovce J. Kohl na ná-
klad Františka Sezimy rytíře 
Mitrovského z Nemyšle a na 
Jetřichovicích. Konvenčně, 
poněkud staticky působící 
postava sv. Judy Tadeáše drží 
v rukou Evangelium a kyj, 
kterým ho ubili pohané. Na 
prostém barokním podstavci 
je latinský nápis Oddanému 
příteli Kristovu: 1708. Ko-
hlovo znázornění světce se 
stalo téměř závazným mo-
delem Judovy podoby. Socha 
ochránce v beznadějných 
situacích byla za Mnicho-
va, na konci 40. let a během 

srpnových událostí roku 1968 obklopena aurou z plamenů stovek svíček, 
které sem dali prosebníci za šťastný vývoj událostí.

sv. Kajetáa

dvanáctá od Staroměstské věže na 
pravé straně mostu

Sochu vytvořil v roce 1709 z 
pískovce F. M. Brokof na náklad 
konventu řádu theatinů v Praze. 
Postava sv. Kajetána v řádovém 
rouchu stojí před vysokým troj-
hranným obeliskem pokrytým 
mraky a hlavami andílků, který 
symbolizuje Nejsvětější Trojici. 
Srdce na vrcholu obelisku mívalo 
křídla, o která časem přišlo. V kni-
ze, kterou sv. Kajetán drží v ruce, 
je latinský nápis Hledejte nejdříve 
království Boží a spravedlnost jeho 
a toho všeho se vám dostane. Mat. 
kap. 6. v. 35. V kartuši na podstav-
ci je latinsky napsáno Svatý Kaje-

tán z Thiene, zakladatel řehole, napodobitel způsobu života apoštolského. Socha 
byla velmi významná pro další umělecký vývoj svého autora: Brokof zde poprvé 
oddělil postavu světce od pozadí a tím se vymanil z tradice rodinné dílny; další 
jeho dílo, sousoší sv. Františka Borgia, je již projevem zcela svobodné umělecké 
koncepce.

Vybraná data z dějin– 1618 – 1868

Kdy? Kde? Co se stalo?
1618 – Začátek českého stavovského povstání.

1620 listopad Bílá hora porážka českého stavovského povstání
1621 červen Poprava 27 českých šlechticů

1630 Praha dostavění Valdštejnského paláce

1689 červen Praha požár Starého i Nového města i ži-
dovského ghetta

1713 - 1714 velká epidemie moru (13tis. obětí)
1752 Klementinum založena meteorologická stanice

1784 spojení Hradčan, Starého a Nového 
Města, Malé Strany v jeden celek

1832 Praha 1. pražská strojírna na pomezí Karlí-
na a Libně

1845 srpen Praha Příjezd prvního vlaku z Olomouce

1847 Praha prvních 200 plynových lamp v centru

1848 rok bojů za občanské svobody

1866 Praha Prusové obsazují Prahu 

1868 květen Položení základního kamene stavby 
Národního divadla

sv. Vojtěch
třináctá od Staroměstské 
věže na levé straně mostu

Sochu vytvořil v roce 1709 
z pískovce M. J. J. Brokof 
zřejmě ve spolupráci se 
svým bratrem F. M. Bro-
kofem na náklad radního 
Starého Města pražského 
M. B. Joanelliho. Zpodob-
ňuje druhého českého bis-
kupa sv. Vojtěcha v bohatě 
řaseném plášti, jak po ná-
vratu z Říma žehná české 
zemi; v ruce drží Evange-
lium, jež hlásal pruským 
Slovanům a Maďarům. 
Balustrovaný podstavec 
je zdoben akanty, andílky 
a znakem donátora; dole 
je latinský nápis Markus 
Joanelli, radní Starého 

Města pražského, veřejné úctě vystavil: 1709. Originál sochy je uložen 
ve vyšehradské Gorlici, na mostě je kopie od V. Hořínka a K. Hořínka z 
roku 1973.

R

sv. Ludmila
s malým Václavem
osmé od Staroměstské věže na 
levé straně mostu

Pískovcová socha sv. Ludmily 
učící číst malého Václava vznikla 
po roce 1720, patrně v dílně M. 
B. Brauna, pro rampu pražského 
hradu u bývalého kostela sv. Marie 
Einsiedelnské. Postava sv. Ludmily 
drží v levé ruce závoj, jímž byla 
uškrcena, pravou rukou ukazuje 
do Bible, v níž se její vnuk sv. Vác-
lav učí číst. Na reliéfu podstavce je 
zobrazena Václavova vražda. Dílo 
bylo na most umístěno jako ná-
hrada za sousoší sv. Václava mezi 
dvěma anděly od O. Mosta z roku 
1696, které se zřítilo do Vltavy při 
povodni v roce 1784. Na mostě je 
v současnosti instalována kopie od 

J. Kačera a M. Kačerové z roku 1999, originál je ve vyšehradské Gorlici. Torzo 
původní Mostovy sochy se nachází v Lapidáriu Národního muzea, některé 
součásti byly z vltavského dna vyzvednuty až roku 2004.

sv. Vít

čtrnáctá od Staroměstské věže 
na pravé straně mostu

Sochu vytvořil roku 1714 z 
pískovce F. M. Brokof (popří-
padě někdo z jeho dílny podle 
mistrova modelu) na náklady 
děkana vyšehradské kapituly 
M. A. Machta z Lowenmach-
tu. Svatý Vít je zpodobněn v 
oděvu římského vojáka (žil ve 
3. století na Sicílii) se stře-
dověkou knížecí čapkou na 
hlavě; stojí na skále s jesky-
němi, z nichž vylézají míru-
milovně se tvářící lvi (podle 
legendy byl světec uvržen ke 
lvům, aby ho zabili, ti si však 
oddaně lehli k jeho nohám). 
Středověká pokrývka hlavy 
symbolizuje vztah světce k 

českému středověku – právě pro relikvii sv. Víta založil kníže Václav na 
Pražském hradě chrám, další ostatky světce získal Karel IV. a uložil je 
tamtéž. Replika sochy, rovněž dílo F. M. Brokofa či jeho dílny, je v Radíči 
u Sedlčan.

sv. Václav na hrad-
ní rampě

rampa Pražského hradu, 
Hradčany

Ve spodní části rampy 
Pražského hradu sto-
jí socha sv. Václava od 
sochaře Č. Vosmíka z 
roku 1906. Světec je 
zpodobněn v rytířském 
šatě, opírá se o štít a v 
ruce drží kopí. Zajíma-
vější než vlastní socha 
je barokní podstavec, 
dílo italského vlašského 
sochaře a štukatéra O. 
Mosta z doby před rokem 
1700. Podstavec původně 
stál na Karlově mostě a 
podpíral Mostovo sousoší 
sv. Václava mezi dvěma 

anděly, které se zřítilo do Vltavy při povodni v roce 1784 a později bylo 
nahrazeno sochou sv. Ludmily s malým Václavem z dílny M. B. Brauna. 
Vedle sochy je plošina s krásným výhledem na Prahu.

sv. Václav

patnáctá od Staroměstské 
věže na levé straně mostu

Sochu zhotovil v roce 1858 
z pískovce J. K. Böhm podle 
návrhu malíře J. Führicha 
na náklad P. A. Klára, syna 
zakladatele Klárova ústa-
vu slepců v Praze A. Klára 
u příležitosti 25. výročí 
založení ústavu. Postava sv. 
Václava stojí na hranolo-
vém podstavci s latinským 
nápisem Na paměť prvé 
slavnosti čtvrt století od 
založení ústavu slepých dětí 
v Praze 4. října 1857. Socha 
je umístěna v místech, kde 
do roku 1822 stály mostní 
krámky.

sv. Mikuláš To-
lentinský
jedenáctá od Staroměstské 
věže na levé straně mostu

Sochu vytvořil v roce 
1708 J. Kohl na náklad 
konventu řádu Augustini-
ánů u sv. Tomáše v Praze. 
Zpodobňuje sv. Mikuláše 
Tolentinského, dobrodin-
ce chudých, podávajícího 
chléb; vedle něj je postava 
andílka s košem chleba. 
V kartuši na prostém 
hranolovitém podstavci 
je latinský nápis Utěšiteli 
věřících, pod kartuší na 
desce rovněž latinský nápis 
Svatému Mikuláši Tolen-
tinskému, jenž ze zázračně 
vytrysklé krve a z požeh-

naného chleba stálé zázraky činil. Originál sochy je uložen ve vyšehradské 
Gorlici, na mostě stojí kopie od J. Jiřikovského z roku 1969. Pod sochou 
vpravo je vstup na novogotické schodiště spojující Karlův most s Kampou

sv. Kryštof
šestá od Staroměstské věže na 
levé straně mostu

Sochu vytvořil roku 1857 z 
pískovce E. Max na náklad 
pražského purkmistra Václava 
Vaňka šlechtice z Rodlova na 
místě staré vojenské strážnice, 
která se při povodni roku 1784 
zřítila do Vltavy i s vojáky. 
Dílo zobrazuje sv. Kryštofa 
nesoucího na rameni žehnají-
cího Krista, který na sebe vzal 
podobu dítěte. Na podstavci 
uprostřed je latinský nápis Kéž 
by Onen nás, zmítané v moři 
věků dovedl k přístavu spá-
sy. jejž jsi jako podivuhodné 
dítě přenesl vlnami. O to tě, 
nebeský patrone odvážných 

plavců, prosí měšťané pražští. – Původně na tomto místě měla stát socha 
Karla IV., kterou dal zhotovit František Antonín hrabě von Sporck u M. 
B. Brauna; pro nesouhlas místodržících a nezájem císaře k jejímu osazení 
nedošlo, ač byla již hotova (později byla převezena do zámku Laxenburg u 
Vídně).
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Celetná ulice, začínající Prašnou bránou  
a ústící na Staroměstské náměstí, je prv-
ní částí Královské cesty v pořadí, jakým ji 
procházely slavnostní korunovační prů-
vody českých králů. Je jednou z nejstarších 
a historicky nejvýznamnějších pražských 
ulic: vznikla při cestě z pražského souměstí 
do Kutné Hory, jejíž stříbrné doly zabez-
pečovaly prestiž českého státu a krále po 
celá staletí. Jméno ulice pochází od calt, 
pleteného pečiva, které se tu peklo; název 
je doložen již na přelomu 13. a 14. století. 
Význam ulice ještě vzrostl na konci 14. sto-
letí, kdy v místě dnešního Obecního domu 
vznikl Králův dvůr a ulice se stala součástí 
a východištěm královské korunovační cesty. 
Ve sklepeních řady domů se dochovaly zá-
klady románských a gotických budov, které 
ulici původně lemovaly, většina jich ale byla 
později přestavěna na honosné renesanční a 
barokní šlechtické paláce a měšťanské domy. 
Klenotem nové doby je dům U černé Matky 
Boží, vůbec první stavba jediného původem 
českého architektonického stylu kubismu. 
Současná podoba ulice je dílem roku 1987, 
kdy byla provedena generální rekonstrukce 
všech domů včetně obnovy fasád.

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Významná křižovatka na východním okraji 
Starého Města; ústí do něj celkem osm ulic. 
Název prostranství připomíná vznik samo-
statného československého státu v roce 1918 
a náměstí je tak součástí věnce komunikací 
se jmény stejné symboliky na obvodu Sta-
rého města: Revoluční, náměstí Republiky,  
28. října a Národní. Historicky se náměs-
tí jmenovalo např. Hybernské (po irských 
mniších, kteří zde měli svůj klášter), před 
vznikem Československa neslo jméno c. a k. 
mocnáře Františka Josefa I. V místech dneš-
ního náměstí původně probíhaly hradby a 
příkopy staroměstského opevnění a nacházel 
se zde mj. Králův dvůr, honosné a pohodl-
né sídlo českých panovníků, na jehož místě 
dnes stojí secesní Obecní dům. Během staletí 
prošlo náměstí mnoha stavebními úpravami 
a na dávnou královskou slávu místa upomí-
ná už jen gotická Prašná brána. K dalším 
významným stavbám náměstí patří dům  
U Hybernů, budova bývalých kasáren Jiřího 
z Poděbrad, sídlo České národní banky či 
budova obchodního domu Kotva.
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AJedna z nevýznamnějších památek pozdně gotické 
Prahy, mohutná kamenná věž vybudovaná na sta-
ré cestě ze Starého Města pražského do Kutné Hory, 
stříbrné pokladnice Čech. Stavba Prašné brány byla 
zahájena dne 30. 3. 1475 na místě staré brány Horské 
či Odrané, která byla jednou ze třinácti bran tehdy již 
zrušeného staroměstského opevnění; to se po založe-
ní Nového Města (1348) ocitlo bez užitku uprostřed 
zástavby a postupně chátralo. Právě špatný stav sta-
ré brány v těsné blízkosti Králova dvora, honosného 
panovnického sídla, které stálo v prostoru dnešního 
Obecního domu, vedl staroměstské konšele k zalo-
žení Nové brány s funkcí již více reprezentativní než 
obrannou; byla symbolem bohatství Staroměstských 
a rostoucí moci měšťanstva, velkolepým vstupem do 
města i důstojným počátkem Královské cesty. Základ-
ní kámen položil sám král český Vladislav II. Jage-
llonský, náklady na stavbu neslo Staré Město pražské. 
Prvním stavitelem Nové brány byl zednický mistr 
Václav ze Žlutic, který se silně inspiroval o století star-
ší Staroměstskou mosteckou věží stavitele Petra Parlé-
ře (ta byla jakýmsi protějškem Nové brány na západní 
straně Starého Města). Protože Václav podle mínění 
konšelů na tak významnou stavbu nestačil, nastou-
pil brzy (1478) na jeho místo Matěj Rejsek. Základy 
Prašné brány sahají až do hloubky 9 m pod úroveň 
dnešního terénu. Brána má čtvercový půdorys, plné 
zdi na severní a jižní straně jsou při zemi silné 2,1 m. 
Dřevěnou pavlačí byla věž až do roku 1568 spojena 
s Královým dvorem a její vnitřní prostory byly zřejmě 
příslušenstvím dvora; v prvním patře se dosud nalézá 
dobře zachovaný krb.

Za náboženských bouří roku 1483 se král Vladi-
slav II. Jagellonský v obavě o vlastní bezpečnost pře-
stěhoval zpět na Pražský hrad a lesk Králova dvora 
rychle slábl. Staroměstští postupně ztratili o dostavbu 
brány zájem a nakonec ji v dosažené výšce 42 m dali 
provizorně zastřešit. Kromě vybírání cla v průjezdu 
brány pozbyla věž jakoukoliv funkci, až před rokem 
1715 začaly být vnitřní prostory využívány jako skla-
diště střelného prachu (odtud název Prašná). Bohatá 
plastická výzdoba věže byla těžce poškozena v roce 
1757 za pruského obléhání Prahy a v roce 1799 byla 
snesena, protože uvolněné kusy padaly a ohrožovaly 
kolemjdoucí; uvažovalo se dokonce o úplném zboře-
ní věže. Těch několik zachovaných původních výjevů 
výzdoby má značně rozpustilý charakter: např. na ji-
hovýchodním nároží je reliéf s mladíkem nepokrytě 
nabízejícím dívce měšec peněz, na západní straně je 
reliéf s dívkou políčkující mladíka, který jí sahá pod 
sukni. Zachoval se i Rejskův autoportrét s latinským 
nápisem Ó měšťané, nedopusťte zlým lidem, kteří žijí 
bez zákona, působiti mně, nádobě ušlechtilé, násilí – 
jako by stavitel tušil, jaké pohnuté osudy věž čekají.

VYBRANÁ DATA Z DĚJIN PRAHY — 1945-2004

datum událost kdo?
co?

1945 povstání proti 
nacistům

likviduje Rudá 
armáda

1946 první festival Pražské jaro

1948 únorové události KSČ u moci

1953 otevřena Betlémská kaple

1968 Obsazení Prahy vojska Varšavské 
smlouvy

1973 Otevření Nuselský most

1974 první metro Florenc — Kačerov

1981 otevření Kongresové centrum

1977 - 1983 oprava a obnova 
budovy Národní divadlo

1989 dokončeno Barandovský most

1989 dramatické události Sametová revoluce

2002 katastrofa padesátiletá povo-
deň

2004 vstup ČR do EU
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KARLŮV MOST
Jednou z nejvýznamnějších pa-
mátek staré Prahy je bezesporu 
gotický Karlův most a s ním 
související stavby, především 
tři mostecké věže. Kamenný 
most s 16 oblouky, dlouhý 516 
metrů a přes 9 metrů široký, 
byl vystavěn po roce 1357 z 
nařízení budoucího krále Karla 
IV. v bezprostřední blízkosti 
strženého románského Juditi-
na mostu a až do roku 1841 byl 
jediným přemostěním Vltavy 
v Praze. Ačkoliv byl tento div 
středově o umu našich předků.
Co však činí z Karlova mostu 
turistickou atrakci prvního 
řádu, je sochařská galerie pod 
širým nebem, která jej zdobí. 
Vznikla mnohem později než 
vlastní mostní stavba.
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z větší části v letech 1706–14 v očekávání 
svatořečení Jana Nepomuckého. Přes dílčí 
změny, které galerie od svého vzniku pro-
dělala, je stále velkým odkazem minulosti 
českých zemí; celkem je dnes na mostě 31 
soch a sousoší s asi 100 postavami, mezi 
nimi i špičková díla velikánů středoevrop-
ského barokního sochařství M. B. Brauna 
a F. M. Brokofa. Od roku 1965 jsou vzácné 
originály soch postupně nahrazovány kopi-
emi. Rozsahem i kvalitou děl tato mostecká 
galerie nemá v Evropě obdoby.
Součástí mostního komplexu je i trojice 
obranných věží. Nejstarší z nich, nižší z 
dvojice Malostranských mosteckých věží, 
stála už v době, kdy ještě Vltavu překle-
noval dřevěný most, později nahrazený 
kamenným mostem Juditiným. Vyšší z 
malostranských věží byla postavena po roce 
1464 na místě starší románské věže. Nej-
cennější z trojice je ale Staroměstská mos-
tecká věž, stavěná zároveň s mostem 
a dokončená koncem 14. století. Sama 
o sobě je jednou z největších a nejkrásněj-
ších gotických bran Evropy, na východní 
straně se navíc dochovala mimořádně cen-
ná gotická výzdoba plná alegorických 
a symbolických významů.Poslední součástí 
stavebního komplexu Karlova mostu je mo-
hutné čtyřramenné novogotické schodiště 
na ostrov Kampa, vybudované v roce 1844 
na místě starších dřevěných schodů. 

Z mostu jsou krásné výhledy na řeku 
Vltavu i panoramata obou jejích břehů.

Socha na Karlově mostě
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Vybraná data z dějin
rok událost kdo/co

870-890
Vznik Pražského 

hradu
Přemys-

lovci

965 zpráva kupce A.I.Jakúba
1231 Sterého Města počátek
1257 Zakládá Nové  

Měnší Město
P.Otakar II.

1338 Založena Staro-
městská radnice

založení

1342 únor povodeň strhla 
Justin most

kamenný 
most

1344 listopad položen základní 
kámen katedrály 

sv.Víta

kamen na 
Hradča-

nech
1348 březen rozhodnutí zalo-

žit Nové Město
Karel IV.

1348 duben vydána zakládací 
listina

Karel IV.

1357 červenec položen základní 
kámen nového 

mostu

Karel IV., 
položen 
kámen

1410 první zmínka o 
Orloji

Zmínka

1485 obnova Prařského 
hradu

Vladislav II

1541 Požár Malé strany velký požár

1583-1611 Praha je sídelním 
městem

Rudolf II.

KŘIŽOVNICKÉ NÁMĚSTÍ

Jedno z nejmenších pražských ná-
městí se rozkládá již na staroměst-
ském (pravém) břehu Vltavy při 
vyústění Karlova mostu. Celý jeho 
obvod je vymezen skvostnými mo-
numentálními stavbami, nejpůsobi-
vější je ale přesto nezastavěná strana 
západní s výhledem na řeku a neopa-
kovatelné panorama Pražského hradu 
a Malé Strany. Severní stranu náměstí 
tvoří kostel sv. Františka z Assisii 
a klášter křižovníků, jižní trojice 
měšťanských domů, východní průčelí 
kostela sv. Salvátora v areálu Klemen-
tina. Na místě dnešního náměstí se 
původně nacházel malý ostrov, dnes 
z větší části zakrytý stavbami. Před-
mostí neslo původně název Mostní 
náměstí či Mostní plácek, současný 
název nese od roku 1870. Svou dnešní 
podobu získalo náměstí roku 1848; 
tehdy byla zbořena budova viničního 
úřadu před klášterem křižovníků a 
rameno řeky mezi prvním oblou-
kem Karlova mostu a klášterem bylo 
překlenuto širokou terasou, na níž byl 
umístěn novogotický pomník Karla 
IV. K dalším pozoruhodnostem patří 
viničný sloup se zbytky dlažby staro-
bylého Juditina mostu. 

V současnosti bohužel dojem z 
Křižovnického náměstí, jednoho 
z nejkrásnějších prostranství celé 
Prahy, kazí velmi silná automobilová 
a tramvajová doprava podél jeho vý-
chodní strany, klidu místa nepřispí-
vají ani neodbytní náhončí blízkých 
restaurací.

CO JE VIDĚT Z KARLOVA 
MOSTU

Karlův most s velkole-
pou galerií sochařských 
děl poskytne poutníkovi 
nejen mimořádný kultur-
ní zážitek, ale i skvělou 
příležitost rozhlédnout se 
vltavským údolím v sa-
motném srdci metropole. 
Vzápětí poté, co projde-
me mezi 
Malostranskými mos-
teckými věžemi, nabízí 
se vlevo vstup do ulice 
U lužického seminá-
ře, pojmenované podle 
semináře pro katolické 
studenty z Horní Lužice, 
který zde působil v letech 
1705–1922. Ulice spojuje 
malostranské vyústění 
mostu s bývalou osadou 
Rybáře, dnešním Klá-
rovem; po celé její délce 
bývaly brody a přívozy, 
zhruba v místech dneš-
ního Mánesova mostu 
překlenoval Vltavu i 
první známý pražský 
most, ještědřevěný, zmi-
ňovaný poprvé v Kristiá

nově legendě k roku 932.  
Zástavba  ulice vznikla až 
v 16. století, kdy Menší 
Město pražské v podhradí 
císařského sídla zažívalo 
období rychlého rozkvě-
tu.Další pěkné pohledy 
poskytne Čertovka, říční 
rameno oddělující se od 
toku Vltavy o asi 500 
metrů výše u vyústění 
Říční ulice a znovu se do 
Vltavy navracející asi 150 
metrů po proudu; pro 
svůj ojedinělý kolorit, při-
pomínající kanály italské 
perly Jadranu, je oblast 
kolem Čertovky někdy – 
jistě poněkud nadneseně 
– nazývána Pražskými 
Benátkami.
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Pražský hradhistorie Pražského hraduhistorie Pražského hradu

Pražský hrad
informační leták

Jeden z nejrozsáhlejších hradních komplexů 
světa je po více než jedno tisíciletí tradičním 
a jediným sídlem českých panovníků a před-
stavitelů státu i náboženským a duchovním 
centrem země. Jsou zde uchovávány koru-
novační klenoty, pozůstatky českých králů, 
vzácné náboženské relikvie, umělecké poklady 
a historické dokumenty, v architektuře svět-
ských i církevních staveb Hradu se odráží mě-
nicí se potřeby, nároky a vkus staletí. 

Úzká ostrožna lichoběžníkového tvaru nad 
levým břehem Vltavy, na severu chráněná 
hlubokou roklí Jeleního příkopu a méně str-
mě klesající k jihu, byla podle archeologických 
nálezů osídlena už od neolitu. Slovanské hra-
diště zde existovalo zřejmě již v 1. polovině 
9. století. V 80. letech 9. století na toto místo 
kníže Bořivoj I. přenesl ústřední sídlo Pře-
myslovců z asi deset kilometrů vzdáleného 
Levého Hradce; rozsáhlé hradiště s dřevěný-
mi domy bylo chráněno hliněným valem a 
dřevěnou palisádou a od prostoru nynějšího 
Hradčanského náměstí bylo zřejmě již tehdy 
odděleno hlubokým příkopem. Do hradiště 
bylo možné vstoupit branami od západu, jihu 
a východu; zatímco jižní vstup ve 14. nebo 15. 
století zanikl, západním a východním vstu-
pem dnes proudí davy kulturychtivých turistů.

Na pahorku zvláštního názvu Žiži (na místě 
dnešního III. hradního nádvoří) vyrostl 
někdy v letech 882–884, ještě za vlády Bo-
řivoje I., druhý kamenný křesťanský chrám 
v Čechách, zasvěcený Panně Marii.  

V 1. polovině 10. století přibyly další sakrál-
ní stavby: kostel sv. Jiří (za Vratislava I.) a  
rotunda sv. Víta (za knížete Václava). Roku 
973, za vlády Boleslava II. Pobožného,  
se Hrad stal sídlem pražského biskupa, nej-
vyššího představitele církve v zemi. Asi téhož 
roku vznikl při kostele sv. Jiří vůbec první 
klášter v Čechách, osídlený benediktinkami, 
a současně byl kostel sv. Jiří přestavěn na  
trojlodní baziliku, první v Čechách. Roku 
1060 nahradil Spytihněv II. svatovítskou  
rotundu prostornější bazilikou. Zatímco  
církevní stavby byly z kamene, knížecí palác 
i obydlí služebnictva byly v této době ještě 
dřevěné. 

Dnes je Pražský hrad symbolem české  
státnosti a sídlem hlavy státu, zhmotněným 
spojením současnosti s minulostí i prvořadou 
kulturní a historickou památkou obdivovanou 
návštěvníky z celého světa. 

V letech 1070–1135 sídlila česká knížata  
většinou na nedalekém Vyšehradu, po roce 
1135 za panování Soběslava I. prošel Hrad 
rozsáhlými přestavbami a rozšířením a stal 
se znovu panovnickým sídlem. Dosavadní  
valové opevnění bylo nahrazeno zděnou hrad-
bou s obrannými věžemi; to v podstatě zna-
menalo přeměnu raně středověkého hradiště  
ve skutečný hrad. Další vzestup Hradu násle-
doval ve 2. polovině 13. století za vlády Pře-
mysla Otakara II., ve zmatcích po zavraždění 
posledního přemyslovského krále Václava III.  
ale Hrad upadal a kralevic Karel, poz-
dější císař Karel IV., jej při návra-
tu z ciziny nalezl tak zpustlý, že se mu-
sel zpočátku ubytovat na Starém Městě. 

hradčanské náměstíPoPis hradního areálu
aPoštolevé na orloji od 
roku 1945

aPoštolevé na orloji od 
roku 1945

Hradčanské náměstí v těsné blízkosti Pražského 
 hradu vzniklo jako tržní prostor při staré cestě 
od knížecího sídla do severozápadních Čech. 
Ve 12. a 13. století bylo prostranství zastavě-
no domy a četnými kovozpracujícími dílnami, 
kolem roku 1320 se stalo centrem nově zalo-
ženého poddanského města Hradčan. Po jeho 
obvodu se tehdy usazovali hlavně lidé sloužící 
na Hradě, kteří se označovali jako Hradča-
né; dnešní jméno náměstí je doloženo již ve 
14. století. V neblahém roce 1541 při velkém 
požáru Malé Strany a Hradčan lehla popelem  
i zástavba kolem náměstí a na spáleništích za-
čaly postupně vyrůstat paláce šlechticů, kteří 
chtěli žít v nejtěsnější blízkosti panovnického 
sídla. Prestiž lokality ještě vzrostla poté, co si 
císař Rudolf II. zvolil Hrad za své stálé sídlo 
(1583) a co byly Hradčany povýšeny stejným 
panovníkem na královské město (1598).  

K unikátům Pražského hradu patří fakt, že 
si po všech přestavbách za více než 1 100 let 
své existence v podstatě zachoval rozvrže-
ní přemyslovského hradiště z 9. a 10. století.  
Do areálu lze dnes vejít ze tří stran: hlav-
ním (západním) vchodem z Hradčanského  
náměstí, bočním (severním) vchodem z ulice 
U Prašného mostu a východním vchodem ze 
Starých zámeckých schodů. Jdeme-li z Hrad-
čanského náměstí, projdeme vstupní branou  
s rokokovou mříží a sochami Gigantů; staneme 
na I. nádvoří, které bylo vybudováno jako čest-
ný dvůr v době tereziánské přestavby Hradu. 

Ústředním prostorem Pražského hradu  
je III. nádvoří, kam vstoupíme průchodem 
se zbytky opukového opevnění přemyslov-
ského hradiště. Nádvoří dominuje velkolepá 
stavba katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václa-
va; její monumentální hlavní průčelí. 

Pořadí Levé okénko

1.
sv. Jakub Mladší neboli Alfeův 
(mylně uváděn i Jakub Větší) 
valcha

2.
sv. Ondřej 
kříž ve tvaru X

3.
sv. Tadeáš, nazývaný též Juda 
Tadeáš ču Juda Jakubův 
desky

4.
sv. Tomáš 
kopí

5.
sv. Jan Evangelista, syn Zebe-
deův a bratr Jakuba 
kalich

6.
sv. Bernabáš 
svitek

Pořadí Levé okénko

1.
sv. Petr, původním jménem 
Šimon 
klíč

2.
sv. Matěj, označovaný také jako 
Matyáš 
sekera

3.
sv. Filip 
kříž

4.
sv. Pavel z Tarzu 
kniha

5.
sv. Šimon Kananejský 
pila

6.
sv. Bartoloměj 
kůže

Pražský

Hrad

Části pražského hradu

Na II. nádvoří, obklopené křídly tzv. Nového palá-
ce, vejdeme honosnou raně barokní Matyášovou 
branou. Před námi po pravé straně do nádvoří 
vystupuje kaple sv. Kříže, po levé ruce máme Se-
verní křídlo s prostorami Španělského sálu, Rudol-
fovy galerie a Obrazárny pražského hradu, která je 
umístěna v bývalých císařských konírnách. Exklu-
zivní reprezentační prostory jsou i v ostatních kří-
dlech Nového paláce kolem nádvoří. Jsou určeny 
pro přijímání oficiálních návštěv prezidenta repub-
liky a obvykle dvakrát ročně bývají zpřístupněny 
veřejnosti. Střed nádvoří zdobí barokní Kohlova 
kašna, opodál stojí studna s barokní mříží.

Nádvoří    

Ústředním prostorem Pražského hradu je III. 
nádvoří, kam vstoupíme průchodem se zbytky 
opukového opevnění přemyslovského hradiště. 
Nádvoří dominuje velkolepá stavba katedrály sv. 
Víta, Vojtěcha a Václava; její monumentální hlavní 
průčelí ohromí návštěvníka hned při vstupu na ná-
dvoří. Kolem budovy Starého probošství projdeme 
na vlastní prostranství, jehož monumentální plo-
chu oživuje bronzová gotická socha sv. Jiří a žu-
lový monolit na paměť obětí 1. světové války. Po 
levé straně nádvoří se u katedrály nachází nízká 
střecha od J. Plečnika, která kryje základy baziliky 
sv. Víta (založil ji Spytihněv II. roku 1060) a kaple 
sv. Mořice (ta byla založena roku 973 Boleslavem 
II. Pobožným a zbořena roku 1880 při dostavbě 
katedrály). Na jižní straně nádvoří stojí složitý sta-
vební komplex Starého královského paláce, nej-
starší a historicky nejcennější světská část Hradu.

Levé okénko Pravé okénko

sv. Jakub Mladší neboli Alfeův
(mylně uváděn i Jakub Větší)

sv. Petr, původním jménem 
Šimon

sv. Ondřej
kříž ve tvaru X

sv. Matěj, (občas) označovaný 
také Matyáš

sv. Tadeáš, nazývaný též Juda 
Tadeáš či Juda Jakubův
desky

sv. Filip
kříž

sv. Tomáš
kopí

sv. Pavel z Tarsu
kniha

sv. Jan Evangelista, syn Zebe-
deův a bratr Jakuba
kalich

sv. Šimon Kananejský
pila

sv. Barnabáš
svítek

sv. Bartoloměj
kůže

Apoštolové na pražském orloji od roku 1945 podle pořadí   
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HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ

Hradčanské náměstí v těsné blízkosti 
Pražského hradu vzniklo jako tržní pro-
stor při staré cestě od knížecího sídla 
do severozápadních Čech. Ve 12. a 
13. století bylo prostranství zastavěno 
domy a četnými kovozpracujícími díl-
nami, kolem roku 1320 se stalo cent-
rem nově založeného poddanského 
města Hradčan. Po jeho obvodu se 
tehdy usazovali hlavně lidé sloužící na 
Hradě, kteří se označovali jako Hrad-
čané; dnešní jméno náměstí je dolože-
no již ve 14. století. 
V neblahém roce 1541 při velkém po-
žáru Malé Strany a Hradčan lehla po-
pelem i zástavba kolem náměstí a na 
spáleništích začaly postupně vyrůstat 
paláce šlechticů, kteří chtěli žít v nej-
těsnější blízkosti panovnického sídla. 
Prestiž lokality ještě vzrostla poté, co 
si císař Rudolf II. zvolil Hrad za své 
stálé sídlo (1583) a co byly Hradčany 
povýšeny stejným panovníkem na krá-
lovské město (1598). 
V roce 1742 za francouzské okupace 
Prahy postihl Hradčany znovu požár. 
Hluboké obranné příkopy, které oddě-
lovaly náměstí od Hradu, byly zasypá-
ny až roku 1757 v rámci tereziánské 
přestavby královského sídla; od té 
doby je náměstí s hradem organicky 
spojeno a svým otevřeným prostorem 
mu ještě přidává na monumentalitě 
a okázalosti. Na jihovýchodní stra-
ně plocha náměstí přechází v rampu 
Pražského hradu, odkud je jeden z nej-
krásnějších pohledů na Malou Stranu, 
Staré Město a Nové Město za řekou i 
na další části Prahy.

PRAŽSKÝ HRAD

     
     
     
Jeden z nejrozsáhlejších hradních komplexů 
světa je po více než jedno tisíciletí tradičním 
a jediným sídlem českých panovníků a před-
stavitelů státu i náboženským a duchovním 
centrem země. Jsou zde uchovávány koruno-
vační klenoty, pozůstatky českých králů, vzác-
né náboženské relikvie, umělecké poklady a 
historické dokumenty, v architektuře světských 
i církevních staveb Hradu se odráží měnicí se 
potřeby, nároky a vkus staletí. Dnes je Pražský 
hrad symbolem české státnosti a sídlem hla-
vy státu, zhmotněným spojením současnosti 
s minulostí i prvořadou kulturní a historickou 
památkou obdivovanou návštěvníky z celého 
světa.

Popis hradního areálu

     
K unikátům Pražského hradu patří fakt, že si 
po všech přestavbách za více než 1 100 let 
své existence v podstatě zachoval rozvržení 
přemyslovského hradiště z 9. a 10. století. Do 
areálu lze dnes vejít ze tří stran: hlavním (zá-
padním) vchodem z Hradčanského náměstí, 
bočním (severním) vchodem z ulice U Praš-
ného mostu a východním vchodem ze Starých 
zámeckých schodů. Jdeme-li z Hradčanského 
náměstí, projdeme vstupní branou s rokoko-
vou mříží a sochami Gigantů; staneme na I. 
nádvoří, které bylo vybudováno jako čestný 
dvůr v době tereziánské přestavby Hradu. Již 
na přelomu 1. a 2. tisíciletí tudy vedl hluboký 
obranný příkop opatřený padacím mostem, za 
Přemysla Otakara II. byly za ním vyhloubeny 
další dva příkopy. 

S poděkováním:  
    
Správa pražského hradu
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Malé kočky
Koncem roku 2006 vznikla na východní straně pavilonu kočkovitých 
šelem řada pěti voliér pro malé druhy
kočkovitých šelem. Jejich celková plocha činí 565 m2 a jsou přibliž-
ně všechny stejně velké, liší se především
tvarem půdorysu a vnitřním pojetím.
Kočky mají ve voliérách k dispozici velké množství přirozených par-
kosů včetně kmenů s dutinami, ve kterých
mohou odpočívat nebo se naopak slunit pozorovat okolí. Expozice 
kočky rybářské je navíc doplněna bazénem,
který přiléhá ke sklu a umožňuje pohled pod hladinu.

Autorkami výtvarného řešení
jsou Drhlíková a. Coufalová.
Voliéry obývají v současné 
době 4 druhy (jsou uvedené v 
pořadí zleva doprava z pohledu 
návštěvníků): jaguarundi,
dvakrát levhart obláčkový (starý 
a mladý pár), karakal a kočka 
rybářská.

ZOO PRAHA

Hyeny čabrakové
Pražská  zoo patří k nemnoha zařízením, v nichž se daří přirozené 
odchovy těchto zajímavých šelem. Dosavadní expozice hyen však již
přestávala vyhovovat chovatelsky, technicky i morálně. Proto nyní 
probíhá její celková rekonstrukce a rozšíření.
Podle nového záměru se celá expozice rozšíří směrem na sever a 
nahradí dosavadní výběhy gepardů. Gepardi
dostali již před dvěma roky novou expozici na pahorku v sousedství 
pavilonu kočkovitých šelem, chovní
jedinci jsou v novém zařízení v zázemí, kde budou mít klid na pří-
padný odchov mláďat.
Původní ubikace hyen zůstane zachována, přibude však druhá, která 
bude zapuštěna do svahu na západní
straně expozice. Dominan-
tou se jistě stane dutý kmen 
topolu o průměru 160 cm.

VSTUPNÉ
Elektronická vstupenka umožňuje pouze jeden průchod denně.
Věková kategorieJednorázové 

vstupné
Roční
 vstupenka

Dospělí150 Kč500 Kč

Děti 3*-15let,důchodci, ZTP/P
Doprovod dospělých s průkazkou ZTP/P má vstup volný.
Dospělý doprovod dětí s průkazkou ZTP nebo ZTP/P má vstup volný.

100 Kč300 Kč

Rodiny (2 dospělí + 2 děti )450 Kč1200 Kč

Děti 0-3 rokyVstup volný-

Skupiny nad 10 osob
V případě školních výprav má pedagogický doprovod vstup volný. 
(Na 10 dětí maximálně 1 dospělý, pro děti předškolního věku na 5 dětí 
maximálně 1 dospělý.)

Sleva 10%-

Důchodci s průkazkou na slevy PID1 Kč-

Důchodci nad 70 let (včetně)1 Kč-

Psi20 Kč100 Kč

Lanová dráha20 Kč-

Parkoviště - osobní vozy
Držitelé průkazek  ZTP a ZTP/P bez poplatku.100 Kč / den-

Parkoviště - autobusy300 Kč / Den-

Večerní procházky s průvodcem
( vybrané dny v srpnu, prosinci a lednu )

Dospělý 200 Kč
Děti  110 Kč-

Vyhlídkový vláčekDospělý 30 Kč
Děti,studenti,dů-
chodci ZTP 20 Kč

-

Hroši
Rychle stoupající voda překvapila v pavilonu pár hrošíků libe-
rijských, kteří jsou sice příbuznými hrochů, ale raději se zdržují 
na souši než ve vodě. Stejně jako oni uvízla ve vodě čtyřletá 
hrošice Barborka, zatímco její otec Slávek povodeň přežil.
K největší tragédii došlo v úterý večer. Voda stoupla natolik, že 
spojila všechny venkovní výběhy v jediné jezero. Zůstal v něm 
slon Kadíra, který byl večer tak vysílený a voda ho vynášela tak 
vysoko, že nezbylo nic jiného než mu utrpení milosrdně zkrátit 
a kromě toho zabránit možnosti, že agresivní samec uplave a 
napadne každého člověka, na nějž narazí. 

Dětská zoo
Součástí dětské zoo je expozice „Zví-
řata kolem nás“. Ve dvou průchozích 
voliérách nahlédnete do života ježků 
nebo mravenců. Můžete pozorovat 
ptáky, dovíte se jak správně přikrmo-
vat ptáky v zimě nebo co dělat, když 
najdtete vypadlé ptáče. Voliéry budou 
členěny na dvě části, mezi kterými 
bude návštěvník procházet dřevěnou, 
napůl otevřenou ale zastřešenou 
chodbou. 
K prosklené boční stěně bude „přile-
pené“ mraveniště, jehož uspořádání 
umožní sledovat mravence i během 
zimy. Něco podobného vybudujeme i 
pro ježky, kteří se budou v létě volně 
pohybovat po celé voliéře a na zimu 
budou mít nachystaný pelíšek proskle-
ný z jedné strany.
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KARLŠTEJN

Historie
Vrcholně gotický hrad založený v roce 1348 
zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné 
postavení.
Byl vybudován českým králem a římským cí-
sařem Karlem IV. jako místo pro uložení krá-
lovských pokladů, především sbírek svatých 
relikvií a říšských korunovačních klenotů.  
V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, 
dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu in-
teriérů, především hradních kaplí. Stavebně 
byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vy-
svěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži.

Na počátku husitských válek byly z bezpeč-
nostních důvodů na Karlštejn převezeny čes-
ké korunovační klenoty, které zde s krátkými 
přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. 
Stavebně byl hrad po roce 1480 upraven 

pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16.stole-
tí potom renesančně. Při poslední stavební 
úpravě z konce 19.století, vedené arch. Jo-
sefem Mockerem v duchu purismu, hrad zís-
kal dnešní vzhled.
Velmi působivé je zachované původní stup-
ňovité uspořádání jednotlivých hradních bu-
dov. Od nejníže položených provozních částí 
Předhradí, Studniční věže a Purkrabského 
paláce stavba pokračuje majestátním pěti-
podlažním Císařským palácem a nad ním 
stojící Mariánskou věží. Na nevyšším místě 
skalního ostrohu stavba hradu vrcholí monu-
mentální, 60 m vysokou Velkou věží a systé-
mem mohutného opevnění.

Zajímavosti
Zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba 
ze 14.stol., soubor 129 deskových obrazů  
Mistra Theodorika v Kapli sv. Kříže (největší 
na světě), největší portrétní galerie českých 
panovníků v ČR, vystavená replika Svatovác-
lavské koruny českých králů, unikátní hradní 
studna. Hrad také proslavila Vrchlického ve-
selohra Noc na Karlštejně.

Služby návštěvníkům
Občerstvení a suvenýry na nádvoří, široká 
nabídka publikací, knih, pohledů, replik histo-
rického skla, zbraní, uměleckých předmětů, 
šperků a videoprogramů v bývalém hradním 
vězení, tzv. Července, prodejní galerie dra-

hých kamenů v Hodinové věži, pro-
dejna historické keramiky ve volně 
přístupné Studniční věži, veřejná WC.
Po ukončení prohlídky mohou návštěv-
níci využít služeb prodejen obchodního 
zboží, suvenýrů a upomínkových před-
mětů v tzv. Července (v prostoru, kde 
prohlídky končí), na nádvoří hradu,  
v tzv. Hodinové věži 2. hradní brány  
a ve studniční věži. Na nádvoří hradu 
lze využít nabídky základního občerst-
vení. Ukázky ražby mincí.
Fotografování a pořizování videozá-
znamu je dovoleno jen v exteriérech.  
V interiérech expozic 1. a 2. návštěvní-
ho okruhu je fotografování a filmování 
zakázáno.

Parkování
Centrální placené parkoviště v obci 
Karlštejn, cca 2 km od hradu.

bez bariér
Bezbariérový přístup do hradu není. 
Lidem handicapovaným je umožněn 
vstup na prohlídku za současné po 
moci osob v jejich okolí.

Domácí zvířata
S domácími zvířaty je vstup do expo-
zice zakázán. Výjimkou jsou malá zví 
řata, která je možné nést po celou 

dobu prohlídky v náručí, košíku, tašce 
apod.

vlak, buS
Vlakové nádraží - zastávka Karlštejn 
cca 2 km od hradu (spoj Praha - Be-
roun - Plzeň).
Autobusová doprava není dostupná

informace Pro návštěvníky
Žádáme návštěvníky, aby během pro-
hlídky hradu neopouštěli prohlídkovou 
trasu, nevzdalovali se od průvodce  
a řídili se jeho pokyny. Je zakázáno 
dotýkat se vystavených předmětů, ma-
lovat po zdech a stěnách nebo jinak 
památkový objekt poškozovat.
Na hradě je povoleno fotografování  
a filmování jen v exteriérech. 

a dále denně kromě pondělí od 1.3. do  
9.11. a od 13.12. do 31.12. 2008, zavřeno 
je 24. a 25. prosince 2008. Po novém roce 
bude hrad přístupný bez přestávky až do 
4.1.2009. Jedinou výjimkou v otevírací 
době bude pondělí 24.3.2008 (Velikonoč-
ní pondělí), kdy bude hrad pro veřejnost 
přístupný a úterý 25.3.2008, kdy bude 
hrad pro veřejnost uzavřen.
2. návštěvní okruh s Kaplí sv. Kříže bude 
zpřístupněn na základě předchozí rezer-
vace od 1.6.2008 do 31.10.2008.
V období od 7.1. do 29.2. a od 10.11. do 
12.12.2008 je hrad pro veřejnost úplně 
UZAVŘEN!

Partneři:

ProhlíDkové okruhy

1. Prohlídková trasa
Tento okruh zahrnuje historické 
interiéry dvou pater Císařského 
paláce a spodních podlaží Mari-
ánské věže s cenným vybavením 
ze 14. – 19. století (Dvořenínská 
síň, Rytířský sál s kaplí sv. Mikulá-
še, Královský sál předků, Hodovní  
a Audienční síň, Karlova ložnice  
s kaplí sv. Václava, renesanční inte-
riéry děkanství, Hradní pokladnice, 
Klenotnice, bývalé hradní vězení  
v přízemí Mariánské věže, hradeb-
ní a vyhlídkové ochozy horního hra-
du. Volně přístupná Studniční věž  
s 80 m hlubokou hradní studnou. 
1. prohlídková trasa pouze s prů-
vodcem, délka prohlídky 50 – 60 
minut, max. 55 osob, nutnost rezer-
vace času prohlídky hradu pro sku-
piny s více jak 10ti osobami.

2. Prohlídková trasa
Tato trasa prochází východním kří-
dlem Císařského paláce, Marián-
skou a Velkou věží. Nabízí ke shléd-
nutí historicky nejcennější prostory 
hradu Karlštejna (Malá hradní ob-
razárna se sbírkou grafiky, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, kapli  
sv. Kateřiny, bývalou sakristii, vi 

sutý věžní most, Hradní lapidárium, 
Velkou obrazárnu, Hradní knihovnu 
s expozicí poslední přestavby hra-
du, věžní schodiště s nástěnnými 
malbami ze 14.století, kapli sv. Kří-
že, obranné a vyhlídkové ochozy 
horního hradu.
V sezónně 2008 bude 2. prohlídko-
vý okruh otevřen pro veřejnost od 
1.6. do 31.10. 2008!!!
2. prohlídková trasa pouze s prů-
vodcem, délka prohlídky 100 - 110 
minut, max. 15 osob, nutnost rezer-
vace času prohlídky pro každého 
návštěvníka.

otevírací Doba
Hrad Karlštejn je v roce 2008 zpří-
stupněn veřejnosti od 1.1. do 6.1. 

otevírací Doba

Období Od Do*
Leden 9.00 - 15.00
Únor ZAVŘENO
Březen 9.00 - 15.00**
Duben 9.00 - 16.00**
Květen 9.00 - 17.00**
Červen 9.00 - 17.00**
Červenec 9.00 - 18.00**
Srpen 9.00 - 18.00**
Září 9.00 - 17.00**
Říjen 9.00 - 16.00**
Listopad 9.00 - 15.00**

Prosinec 9.00 - 15.00
(kromě 24. a 25.12.)

* Čas začátku poslední prohlídky.
** Otevřeno denně, kromě pondělí.

PoleDní PřeStávka

Květen - Září 12.00 - 12.30
Říjen - Duben 12.00 - 13.00

vStuPné

1. okruh
Vstupné s českým výkladem
Dospělí 130 Kč
Děti od 6 do 15 let, stu-
denti, senioři nad 65 let 70 Kč

Děti do 6 let 20 Kč
Rodinné vstupné (ro-
diče a jejich děti do 15 
let)*

320 Kč

Vstupné s příplatkem za cizojazyčný výklad
Dospělí 220 Kč
Děti od 6 do 15 let, stu-
denti, senioři nad 65 let 120 Kč

Děti do 6 let 20 Kč
Vyhrazená prohlídka  
s tlumočením po před-
chozí rezervaci (Min. 30 
osob)*

160/100 Kč

2. okruh
Dospělí 300 Kč
Děti od 6 let, studenti, 
senioři, invalidé 150 Kč

* k ceně vstupného je nutné připočíst cenu povinné rezerva-
ce pro hromadné skupiny nad 10 osob (20 Kč/osoba)

Hrad 
Karlštejn

www.hradkarlstejn.cz

Otevírací doba
2011 Leden 9.00–15.00 denně do 6. 1. 2008

Únor
Březen 9.00–15.00 denně kromě pondělí
Duben 9.00–16.00 denně kromě pondělí
Květen 9.00–17.00 denně kromě pondělí
Červen 9.00–18.00 denně kromě pondělí
Červenec 9.00–19.00 denně kromě pondělí
Srpen 9.00–19.00 denně kromě pondělí
Září 9.00–18.00 denně kromě pondělí
Říjen 9.00–17.00 denně kromě pondělí
Listopad 9.00–16.00 denně kromě pondělí od 1. 11. do 9. 11.
Prosinec 9.00–15.00 denně od 13. 12 do 31. 12. 2011

2012 Leden 9.00–15.00 denně od 1. 1. do 4. 1. 2012

Historie
Vrcholně gotický hrad založený v roce 1348 zaujímá mezi 
českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován 
českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo 
pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých 
relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již 
Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a 
na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně 
byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple 
sv. Kříže ve Velké věži. Na počátku husitských válek byly 
z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české 
korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami 
zůstaly uloženy téměř 200 let. Stavebně byl hrad po roce 
1480 upraven pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. 
století potom renesančně. Při poslední stavební úpravě 
z konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu 
purismu, hrad získal dnešní vzhled.

Zajímavost
Zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. stol., soubor 
129 deskových obrazů Mistra Theodorika v Kapli sv. Kříže 
(největší na světě), největší portrétní galerie českých panovníků 
v ČR, vystavená replika Svatováclavské koruny českých králů, 

unikátní hradní studna. Hrad také proslavila Vrchlického 
veselohra Noc na Karlštejně.

Prohlídkové okruhy
Tento okruh zahrnuje historické interiéry dvou pater Císařského 
paláce a spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením 
ze 14. – 19. století. (Dvořenínská síň, Rytířský sál s kaplí sv. 
Mikuláše, Královský sál předků, Hodovní a Audienční síň, 
Karlova ložnice s kaplí sv. Václava, renesanční interiéry děkanství, 
Hradní pokladnice, Klenotnice, bývalé hradní vězení v přízemí 
Mariánské věže, hradební a vyhlídkové ochozy horního hradu. 
Volně přístupná Studniční věž s 80 m hlubokou hradní studnou.
1.  Prohlídková trasa pouze s průvodcem, délka prohlídky 50–60 

minut, max. 55 osob, nutnost rezervace času prohlídky hradu 
pro skupiny s více jak 10 osobami.

2.  Tato trasa prochází východním křídlem Císařského paláce, 
Mariánskou a Velkou věží. Nabízí ke shlédnutí historicky 
nejcennější prostory hradu Karlštejna. (Malá hradní obrazárna 
se sbírkou grafiky, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kapli 
sv. Kateřiny, bývalou sakristii, visutý věžní most, Hradní 
lapidárium, Velkou obrazárnu, Hradní knihovnu s expozicí 
poslední přestavby hradu, věžní schodiště s nástěnnými 
malbami ze 14. století, kapli sv. Kříže, obranné a 
vyhlídkové ochozy horního hradu. V sezónně 
2011 bude 2. prohlídkový okruh otevřen pro 
veřejnost od 1.6. do 31. 10. 2011!

3.  Prohlídková trasa pouze s průvodcem, 
délka prohlídky 100–110 minut, 
max. 15 osob, nutnost rezervace 
času prohlídky pro každého 
návštěvníka.

I. Okruh
Vstupné s českým výkladem.
Dospělí – 130Kč
Děti od 6 do 15 let, studenti, 
senioři nad 65 let – 70Kč
Děti do 6 let – 20Kč
Rodinné vstupné (rodiče a 
jejich děti do 15 let) – 20Kč

II. Okruh
Vstupné s českým výkladem 
včetně Kaple sv. Kříže.
Dospělí – 300Kč
Děti od 6 let, studenti, senioři, 
invalidé – 150Kč

Vstupné
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Staroměstský orloj

Staroměstský orloj, astronomické hodiny na věži 
Staroměstské radnice, jedna z nejvýznamnějších 
technických památek Prahy, českých zemí i celé 
Evropy, je dokladem vysoké úrovně vědy a hodi-
nářského řemesla v Čechách počátku 15. století 
i staletí následujících. Věž, nyní vysoká 65,5 m, byla 
vystavěna kolem roku 1380. Orloj (hodinový stroj 
a astronomickou sféru) vytvořili hodinář Mikuláš 
z Kadaně a astronom Jan Ondřejův zvaný Šindel před 
rokem 1410, z něhož pochází první písemná zmínka 
o orloji. Kamenická výzdoba orloje je dílem parlé-
řovské kamenické huti. Hodinář Jan z Růže zvaný 
Hanuš, kterému se autorství orloje ještě nedávno při-

pisovalo, orloj v roce 1490 opravil, zdokonalil a do-
plnil kalendáriem (kalendářní deskou). Další opravy 
se orloj dočkal v letech 1552–60 (tehdy byl mj. doz-
doben pohyblivými fi gurami), v dalších staletích byl 
ale zanedbáván a šel jen občas s dlouhými přestávka-
mi. Roku 1787 se dokonce uvažovalo o prodeji stro-
je do starého železa, ale hodinář J. Landesberger za 
pomoci astronoma A. Strnada opravil alespoň me-
chanickou část, která pak fungovala do roku 1824. 
V ohrožení se unikát opět ocitl v roce 1861, kdy jeho 
plánovanému prodeji zabránila až veřejná sbírka. 
Po požáru roku 1864 byly doplněny nové dřevěné 
fi gury apoštolů, o rok později pražský hodinář 
L. Hainz opravil mechanickou část orloje, byla obno-
vena astronomická sféra a osazena nová kalendářní 

deska od J. Mánesa. Roku 1866 byl lihýř (vahadlo) 
nahrazen unikátním chronometrem mechanika 
R. Božka a orloj byl konečně spuštěn. Během Praž-
ského povstání v květnu 1945 byl orloj těžce po-
škozen německým dělostřeleckým ostřelováním 
i následným požárem, po válce byl ale restaurován a 
roku 1948 bylo celé soustrojí s novými soškami apo-
štolů od sochaře V. Suchardy a s kopií Mánesova ob-
razového kalendáře znovu uvedeno do pohybu. Při 
opravě byl orloj připojen na elektromotor (předtím 
se natahoval klikou). Prozatím poslední větší opravy 
orloje se uskutečnily v letech 1979 a 2005. Orloj se 
skládá ze zhruba 350 částí, z nichž asi 3/4 jsou stále 

originály z počátku 15. století; původně byl celý stroj 
bez jediného šroubu, jen nýtovaný. Centrální a hlav-
ní součástí orloje je astronomická část (tzv. sféra), 
která v zeměstředném systému zobrazuje staročeský 
i novodobý čas a právě probíhající astronomické jevy 
jako východ a západ Slunce, pohyb Slunce a Měsíce 
a další vzájemné pohyby nebeských těles. Dnes celé 
soustavě rozumí jen odborníci a ani ve středověku 
tomu bylo nejinak. Spodní kalendárium je srozumi-
telnější – ukazuje dny a měsíce s jejich astrologic-
kými znameními. Divácky nejatraktivnější jsou ale 
pohyblivé fi gury, především postavy dvanácti apo-
štolů, které se postupně objevují v okéncích bývalé-
ho vězení v horní části orloje.
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Apoštolové na orloji od roku 1945 – levé okénko
Pořadí Jméno Předmět

1. sv. Jakub (Mladší) Valcha

2. sv. Ondřej kříž X

3. sv. Tadeáš (Juda) desky

4. sv. Tomáš kopí

5. sv. Jan Evangelista kalich

6. sv. Barnabáš svitek

Apoštolové na orloji od roku 1945 – pravé okénko
Pořadí Jméno Předmět

1. sv. Petr klíč

2. sv. Matěj sekera

3. sv. Filip kříž

4. sv. Pavel kniha

5. sv. Šimon pila

6. sv. Bartoloměj kůže

Staroměstské náměstí 3, 4/1, Staré Město

      made by Šuby

spojených pražských měst, jedna z nejvýznamněj-
ších památek historického jádra Prahy; tvoří ji něko-
lik původně měšťanských domů, které byly během 
staletí připojovány a opakovaně upravovány. Staré 
Město získalo městská práva již ve 30. letech 13. sto-
letí, povolení zřídit radnici ale měšťanům udělil až 
král Jan Lucemburský o století později, v roce 1338. 
Jejím základem se stal dům zakoupený od kupce 
Wolfi na z Kamene, tehdy ještě stojící uprostřed pro-
stranství na břehu potoka. Po roce 1360 byl na jeho 
západní straně přistavěn druhý dům, ve kterém byla 
zřízena radní síň, roku 1458 konšelé zakoupili třetí 
dům od kožešníka Mikše (nyní má novorenesanč-
ní průčelí), dům U kohouta byl k radnici připojen
 v letech 1830-1834 (klasicistní fasáda) a dům U mi-
nuty v roce 1896. Zřejmě v polovině 14. století se 
započalo se stavbou mohutné věže, která je dodnes 
dominantou radnice. Roku 1381 vybudovala parlé-
řovská huť v prvním patře věže gotickou kapli.

opravit; kdo to zkusil, ten se prý ze složitosti mecha-
nismu zbláznil. Podobná pověst se váže i k jiným 
orlojům v Evropě. Říká se také, že když se orloj na 
delší dobu zastaví, přijdou na český národ zlé časy. 
Starší než Staroměstský orloj jsou jen orloje v italské 
Padově (1344, znovu postaven 1434) a ve francouz-
ském Štrasburku (1352, přestavěn 1574 a 1838), při-

čemž pražský orloj se zachoval v nejméně změněné 
podobě. Další historický orloj (z konce 15. století) se 
v českých zemích zachoval jen v Olomouci, byl však 
v minulosti několikrát přestavěn a jeho historická 
podoba je známa jen z části. Podle starých pramenů 
byl koncem 14. století orloj rovněž na radnici v Kut-
né Hoře; na konci 14. století byl přenesen do nové 
budovy a 1770 zničen požárem; podrobnosti o jeho 
vzhledu a konstrukci se nedochovaly. Staroměstská 
radnice Staroměstské náměstí 3, 4/1, Staré Město 
Historická radnice Starého Města pražského a poté 

Po stranách orloje stojí čtyři dvojice pohyblivých 
postav: vlevo nahoře postavy Marnivce a Lakomce, 
dole Kronikáře a Anděla, vpravo nahoře Smrtky a 
Turka či Hudce a dole Hvězdáře a Filosofa. Každou 
celou hodinu se apoštolové postupně objeví před 
diváky a zároveň ožijí fi gurky po stranách orlo-
je. Kostlivec tahá za provaz a vyzváněním zahajuje 
pochod apoštolů. Přitom kývá na Turka, který jeho 
služby kroucením hlavy odmítá. Lakomec pokyvu-
je hlavou s měšcem v rukou a hrozí holí, Marnivec 
se prohlíží v zrcadle. Po uzavření okének s apoštoly 
zakokrhá zlatý kohout a poté začnou odbíjet věžní 
hodiny. Nejznámější pověstí vztahující se ke staro-
městskému orloji je ta o mistru Hanušovi, údajném 
tvůrci orloje. Toho prý konšelé oslepili rozžhaveným 
železem, aby nemohl jinde postavit jiný, stejně do-
konalý nebo snad ještě úžasnější stroj. Hanuš se pak 
nechal tovaryšem dovést k orloji, sáhl do soukolí a 
porouchal je tak, že je dlouho nikdo nebyl schopen 
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Věková
kategorie

Jednorázové 
vztupné

Roční
vztupenka

Dospělí 150 Kč 500 Kč

Děti 3-15 let, 
sudenti, důchod-
ci ZTP ZTP/P

100 Kč 300 Kč

Rodiny 450 Kč 1 200 Kč
Děti 2-3 roky Vstup volný -
Skupiny nad 10 
osob Sleva 10 % -

Důchodci s prů-
kazkou na slevy 
PID

1 Kč -

Důchodci nad 70 
let (včetně) 1 Kč -

Psi 20 Kč 100 Kč
Lanová dráha 20 Kč -
Rozhledna obora 20 Kč -
Parkoviště 
(osobní vozy) 100 Kč/den -

Parkoviště (auto-
busy) 300 Kč/den -

Večerní 
procházky 
s průvodcem

Dospělí 200 Kč 
Děti 110 Kč -

Vyhlídkový 
vláček

Dospělí 30 Kč
ostatní 20 Kč -

Trojská karta
Dospělí 250 Kč 

Děti 130 Kč
Rodinná 650 Kč

-

navázání kontaktu s nimi. Lachtan je zvíře v naší 
přírodě přece jen exotické a tudíž těžko přehléd-
nutelné. Potom by následovalo udržení zvířat 
na jednom místě pravidelnou nabídkou potravy, 
vybudování odchytového zařízení a nalákání 
lachtanů do něj. Tento postup je sice zdánlivě 
zdlouhavý, nicméně reálný a pro zvířata maxi-
málně šetrný. 
V rámci záchranných akcí došlo však k jiným 
událostem. Byly logické, dobře míněné, pocho-
pitelné, ale pravděpodobně nepředstavovaly 
nejideálnější řešení. Navíc zvířata i uvnitř urči- 
tého druhu reagují různě. Psychosomatické typy, 
známé u lidí existují i u nich. Rozhodně zvířa-
ta nejsou uniformní tvorové, jak si mnozí mylně 
představují.  Stejná hladina stresu nepředsta- 
vuje pro jedno individuum zjevné riziko, zatímco 
druhé se ocitne na hranici ohrožení života. Toto 
pravděpodobně nastalo i u uniklých lachtanů. 
První samice zůstala v areálu Zoo a odchytli 
ji pracovníci zahrady. Druhou chytili hasiči za 
okolností, které označil jeden z aktérů akce za 
dramatické a přesto nedošlo k podstatné změně 
jejího zdravotního stavu. Třetí samice byla nale-
zena na souši a zajistili jí přivolaní ošetřovatelé. 
Dá se soudit na jejich profesionální přístup. Nej-
déle zůstal na útěku samec Gaston. I on nakonec 
dobrovolně skončil na suché zemi a byl posléze 
fixován v jakémsi kontejneru. V rámci improvi-
zace nelze uvedenému postupu nic podsta- 
tného vytknout, přesto zvíře posléze uhynulo. 
Pitva neodhalila žádné zranění. Je nanejvýš 
pravděpodobné, že se Gaston nedovedl se vznik-
lou situací vyrovnat. Zatížení jeho organizmu se 
stále stupňovalo, až došlo ke zhroucení meta-
bolizmu následkem stresu, který může vést k to-
tálnímu vyčerpání stejně, jako fyzické strádání. 
 Absenci razantní obrany lze dokonce posuzovat 
jako jeden z prvních stresových projevů. Obvi-
ňovat jakoukoli osobu ze souvislosti s úhynem 
Gastona mi připadá značně neuvážené.

při skutečném i domnělém nebezpečí použít. Lach-
tani jsou překvapivě silní. Při několika pokusech 
o jejich manuální fixaci jsme dokonce s údivem zjis-
tili, že ke znehybnění lachtana je zapotřebí více lidí, 
než se k němu vejde. Šlo přitom o akce na suché 
zemi, v boxu, kde zvíře nemělo velký prostor pro ma-
névrování a kde jsme zákrok mohli předem připravit 
a načasovat. Odchyt lachtana ve volné vodě do sítě 
či jiného mechanického zařízení je iluzorní záležitost 
a její eventuální úspěšnost leží v oblasti promile. 
Pokus o manuální odchyt by okamžitě vedl k pokou- 
sání aktérů, nehledě k nemožnosti silné a kluzké 
zvíře v rukou udržet.
Objevily se návrhy na případnou narkotizaci zvířat, 
vycházející z obecně rozšířeného názoru o oka-
mžitém účinku narkotika. Tuto fikci je možno občas 
shlédnout v dobrodružném filmu. Nutno dodat, že 
je falešná, nicméně se neustále opakující. Žádné 
narkotikum neúčinkuje ihned. Působení těch nej-
rychlejších nastává za tři až pět minut po aplikaci 
za předpokladu, že se látka dostala do dobře pro-
krveného svalu. Pokud byla aplikována do podkož-
ního tuku, což by se u lachtana stalo velice snadno,  
účinek nastupuje za několik desítek minut, případně 
žádaný efekt nenastane vůbec. Prakticky to zname-
ná, že se zvíře po obdržení dávky narkotika  vzdálí  
několik set metrů daleko než léčivo začne působit. 
V našem případě pod vodou, tedy neznámým smě-
rem na neznámou vzdálenost. V této situaci ho za- 
stihne nastupující obluzení, takže se lachtan s nej-
větší pravděpodobností již vůbec nevynoří a tiše 
a hladce se utopí.
Narkotizace ploutvonožců je navíc poměrně riziková 
záležitost díky jejich výměně látkové, specializované 
právě na dlouhý pobyt pod vodou. Uspání lachtana 
je postup až poslední volby i v zoologické zahradě, 
kde je možné zákrok pečlivě připravit a provádět na 
suchu.Shrneme-li uvedené skutečnosti, nová situa-
ce, byť značně extrémní a pro lachtany  nezvyklá je na 
životě akutně neohrožovala. Bylo možné reálně 
předpokládat po opadnutí vody vyhledání zvířat a 

Osud jednoho lachtana
Podle vyjádření ředitele pražské Zoo pana doktora 
Fejka očekávali v zahradě daleko menší vzedmutí vltavské 
hladiny, než k jakému později skutečně došlo. Za tohoto 
předpokladu byla tedy reálná naděje, že voda nezaplaví 
lachtaní areál, nacházející se v jednom z nejvyšších míst 
spodní části Zoo. Když potom hladina Vltavy drama- 
ticky stoupla, představovalo vypuštění zvířat do bazénu 
jediný reálný a rychlý způsob, jak lachtanům zachránit 
život. Stalo se tak i za cenu jejich úniku do rozvodněné 
řeky. Pokud by totiž lachtani zůstali uzavření ve svém 
pavilónku, ve vodě, která by stoupla ke stropu ubi- 
kace, nutně by se utopili. Ploutvonožci, ke kte-
rým lachtani náleží, jsou savci a jako takoví dý-
chají pouze vzdušný kyslík. Při potápění sice 
dokáží zatajit dech na značně dlouhou dobu, v kraj-
ním případě až na 30 minut, což by jim v dané si- 
tuaci ani zdaleka nestačilo. Výskyt lachtanů v řece také 
nepředstavuje na rozdíl od jiných zvířat prakticky žádné 
riziko pro lidskou populaci.
Lachtani se tedy dostali ze svého bazénu do Vltavy. 
Tato situace je nijak zvlášť neohrožovala. Lachtani 
jsou výborní plavci, schopní se vyhnout plovoucím před-
mětům. Disponují dokonce určitým způsobem echolo- 
kace, takže se orientují i v kalné vodě. V přírodě se také 
převážnou část roku zdržují na širém moři a na souš 
vůbec nevystupují. Proti chladu  je chrání vr-stva pod-
kožního tuku, takže ani prochladnutí jim v dané situaci 
nehrozilo. 
Sladkovodní ryby sice lachtani nežerou, ale vydrží 
značně dlouho hladovět. V období, kdy v přírodě línají, 
vůbec nechodí do vody a tím ani nepřijímají potravu po 
dobu několika týdnů. V ústecké Zoo nejedli lachtani tři 
týdny, když nebyli spokojeni s chutí nabízených sleďů, 
aniž to jakkoli ovlivnilo jejich zdravotní stav. Nedostatek 
potravy jim tedy nijak podstatně uškodit nemohl.
Manipulace s lachtany rozhodně není jednoduchá. 
V zoologické systematice ploutvonožci patří k vodním 
šelmám a jako takové vlastní ostrý chrup, schopný 
bezpečně udržet i kluzké ryby. Rozhodně ho neváhají  

ZOO PRAHA

INDONÉSKÁ DŽUNGLE
Expoziční část pavilonu 

Indonéská džungle

V březnu 2002 byla slavnostně zahájena stavba jednoho z největ-
ších projektů v historii nejen pražské, ale i všech evropských zoo. 
Pavilon nazvaný Indonéská džungle nás zavede do tropického 
deštného lesa a mangrovů jihovýchodní Asie. Bude mít podobu 
obrovského skleníku zapuštěného částečně pod úroveň terénu 
a jedinou bariérou mezi návštěvníky a zvířaty budou uvnitř 
vodní plochy. Pavilon vyrůstá v místech starého pavilonu opic 
a bude domovem ornagutanů, gibonů, hulmanů a makaků. 
Najdete tu však i další obyvatele tropického lesa včetně 
varanů komodských, volně létajících ptáků, vyder malých 
ap. Stavba by měla být dokončena v roce 2003 a pro veřejnost 
 by měl být pavilon otevřen v roce 2004.
Řešení celé stavby se vyznačuje mnoha atypickými prvky a detaily.

• Unikátnost pavilonu tkví hlavně v dokonalé imitaci prostředí džungle

Vstupné
Věková kategorie Jednorázové vstupné Roční vstupenka
Dospělí 150 Kč 500 Kč
Děti 3*-15 let, stu-
denti, důchodci, ZTP, 
ZTP/P

100 Kč 300 Kč

Rodiny (2 dospělí + 
2 děti) 450 Kč 1200 Kč

Děti 0-3roky Vstup volný -

Skupiny nad 10 osob Sleva 10% -
Důchodci s průkaz-
kou na slevy PID 1 Kč -

Důchodci nad 70 let 
(včetně) 1 Kč -

Psi 20 Kč 100 Kč

Věková kategorie Jednorázové vstupné
Lanová dráha 20 Kč
Rozhledna Obora 20 Kč
Parkoviště - osobní 
vozy 100 Kč / den

Parkoviště - autobusy 300 Kč / den

Večerní procházky 
s průvodcem

Dospělí 200 Kč
Děti 110 Kč

Vyhlídkový vláček Dospělí 30 Kč
Děti, studenti, důchodci, ZTP 20 Kč

Trojská karta

Dospělí 250 Kč
Děti 6-15 let 130 Kč
Rodinná (2 dospělí + 2 děti 6-15 let) 
650 Kč

• Umělý strom, který slouží gibonům jako domov a prolézačka

Umělý strom

Dne 9.4. byla vztyčena jedna z nejmonumentálnějších soch umě-
lého stromu na světě, a to  v pražském pavilonu Indonéské džun-
gle, který bude otevřen na konci tohoto roku.  Gigant je dílem
tří významných českých umělců: 
Lukáše Rittsteina, Barbory Šlapetové a Michala Gabriela. Oba so-
chaři jsou nositelé nejprestižnější výtvarné ceny Jindřicha Chalu-
peckého, zaštiťované prezidentem republiky pro nejtalentovaněj-
šího umělce do 35ti let. 
Malířka a fotogra� a Barbora Šlapetová spolu s Lukášem Ritt-
steinem již dlouho pracuje na společných výtvarných projektech. 
Strávili také 8 měsíců v džungli Indonésie a Papuy Nové Guineje.
Na čtyřech náročných expedicích umělci načerpali inspiraci v pra-
lesích  k vytvoření monumentálního umělého  deštného lesa pro 
Prahu. Tento pavilon je proto i cenným uměleckým unikátem.
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Michal Cihlář 
Tvůrce vizuálu ZOO Praha
Tvůrcem vizuálu ZOO Praha je grafik Michal 
Cihlář. Od roku 1997 prakticky dodnes spo-
lupracuje se Zoologickou zahradou v Praze 
na její komplexní vizuální prezentaci. Naro-
dil se 16. září1960 v Praze. Studoval SOŠV 
na Hollarově náměstí v Praze.  Dále studo-
val ve speciálním ateliéru Knižní kultury a 
písma na VŠUP v Praze. 
Technice linorytu se věnuje už od počátku 
80. let 20. století. Tutotechniku postupně do-
vedl k velké řemeslné dokonalosti. Libovolně 
velké formáty od miniaturních až po větší 
než je řada A tiskne za použití toho nejjed-
noduššího ručního nástroje – slonové kosti. 
Jedinou matrici postupně odkrývá a na konci 
se objevuje mnohabarevný, až třeba dvace-
tisedmi-barevný, přesný soutisk. Výsledný 
počet barev sečte a zaznamená na razítko 
na zadní straně listu. Náklad je omezený na 
maximélně 10 kusů a stejný tisk je neopa-
kovatelný.
Cihlář získal řadu ocenění. Plným právem 
mu náleží Boudníkova cena v jejíž bližší de-
finici je i formulka „za celoživotní tvurčí pří-
nos české moderní grafice” i když mu bylo 
v době udělení teprve lehce přes čtyřicet let.

Drama v pavilonu slonů
Nosorožci
Jakmile byly přestěhovány kočkovité šelmy, bylo 
nutné rozhodnout, co s dalšími velkými savci 
v dolní části zoologické zahrady. Nosorožci v té 
době stáli doslova na prahu povodně, a tak se 
začalo s jejich evakuací.
Nejprve veterinář uspal samici Pongolu zvanou 
po domácku Betty, kterou hned naložil autojeřáb 
na nákladní auto. Samec Patrys celou procedu-
ru sledoval se značnou nedůvěrou a držel se 
opodál. Nakonec musel být nastřelen dvakrát a 
pak si lehl tak nešikovně, že měl hlavu ve vodě.
Proto mu ji bylo zapotřebí podložit, aby se neu-
topil dřív, než budou upevněny popruhy. Ani pak 
nedovolil svým zachráncům klidné vydechnutí, 
protože se v  závěsu začal naklánět a vypadalo 
to, že se po hlavě opět zřítí.
Naštěstí se tak nestalo a Patrys (jemuž chova- 
telé říkají po domácku Pidlis) i s Betty putovali 
do Afrického domu. Tam zůstali do dalšího čtvrt-
ka, kdy opět podstoupili uspávání a naložení do 
beden, v nichž odcestovali na neurčitou dobu 
do polské zoo v Opole. Tam měli smutné zkuše-
nosti z povodně v roce 1997, kdy byla jejich zoo  
zasažena vodou , jížpadlo za oběť několik vel-
kých zvířat.

Slonice
Mezitím voda stoupala ve výběhu slonaKadíry a začala 
zaplavovat i vyvýšený výběh slonů. Výpadek elektřiny 
způsobil, že vrata slonic z pavilonu do výběhu zůstala 
otevřená. Právě vraty do výběhu slonic sem zřejmě vpla-
vala hrošice Lentilka.
Jak ona tak i slonice byly z neočekávané situace ner-
vózní, a tak se stala prvořadým úkolem evakuace Gulab, 
Shanti a Sabi do bezpečí. Evakuace slonic začala pri-
márně kvůli stoupající vodě.
Všechny byly už neklidné, vždyť nejenže stály ve vodě 
a navíc jim hrozil hroch, s nímž se nikdy dříve nesetkaly, 
ale ještě k tomu byl narušen jejich obvyklý denní rituál.
Místo klidného odpočinku byly nuceny odejít a všude ko-
lem byla spousta cizích lidí. Gulab se rozhodla nebýt nic 
dlužná své tvrdohlavé po-vaze a vydala se do zoo.
Nejprve zamířila do vody, pak se obrátila k východu a 
nakonec si obešla kus zahrady. Pak si dala říct a ne- 
chala se i se svými dvěma kamarádkami uvázat u blíz-
kých stromů.
Už v noci na středu dosahovala voda i sem, a tak slonice 
putovaly výš, před výběh pand červených.Všichni „slo-
naři“ se u nich střídali nepřetržitě až do soboty, kdy se 
mohly vrátit do svého výběhu.

Podrobná mapka ZOO Praha

Doufáme, že se Vám zde líbilo a těšíme se na Vaši další návštěvu!

V  prostoru pavilonu se nachází soustava kaskádovitě spojených je-
zírek pro rostliny a živočichy. Přepadávající voda vytvoří zvukovou 
kulisu, která bude návštěvníka provázet po celou dobu prohlídky 
pavilonu a umocňovat jeho dojem z expozice.
Část interiéru tvoří živá zeleň a část „betonová zeleň“ – ocelová 
konstrukce potažená strukturovaným železobetonem s reliéfní úpra-
vou povrchu  betonu, napodobujícího stromy a skály. K  dotvoření 
dojmu jsou ještě skály a stromy opatřeny barevnou patinou.
Konstrukční systém je železobetonový stěnový systém, kombinova-
ný se skeletem, založený na základových pasech a patkách spojených 
se základy bazénů.
Povrchy výběhů zvířat jsou uzavřeny speciálními stěrkami odolnými 
proti chemickým vlivům i mechanickému poškození a zdravotně ne-
závadnými. Členitý terén rovněž neumožňuje použití klasických pá-
sových hydroizolací, a proto jsou použity izolace stěrkové.

Expozice se nacházejí v hale eliptického půdorysu, která je zastřešena 
samonosnou prosklenou kopulí tvaru vrchlíku rotačního elipsoidu. 
Konstrukci nesou obloukové prostorové příhradové nosníky z oceli.
Kvůli snížení energetické náročnosti musí být kupole zasklena izolač-
ním dvojsklem. Tabule mají tvary nepravidelných lichoběžníků, při-
čemž největší tabule mají rozměry cca 2 x 2 m. Zasklení musí odolávat 
klimatickým vlivům, sněhu či krupobití. Sklo rovněž musí splňovat 
požadavek na optimální propustnost UV záření a musí být z vnější 
stany částečně pochozí z důvodu čistitelnosti. 
Požadavkem architekta bylo, aby celá kupole působila celistvě a ne-
byla pohledově zatížena rušivými prvky nosných konstrukcí skel. 
Proto musí být zasklení upevněno pouze ve spárách mezi 
skly a mohou zde být přiznány jen malé přítlačné terče.
V hřebenu je konstrukce prolomena větracími okny, fungujícími v pří-
padě výpadku vzduchotechniky či pro odvod kouře v případě požáru.

• Jedním z živočichů, kteří obývají expozici džungle jsou želvy

• Z řad hmyzu zde najdete například šváby
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Střední škola mediální grafiky a tiSku má 
více než 65letou tradici a mezi významné 
absolventy školy patří např. fotograf Jan 
saudek, herečka Jitka molavcová nebo  
zakladatel inzertních novin annonce Josef 
kudláček. škola poskytuJe komplexní vzdělá-
vací služby v profesní přípravě žáků na  
náročná polygrafická povolání.  
Jsme profesní škola, kde Je velký důraz  
kladen především na praktické dovednosti.  
z tohoto důvodu maJí naši absolventi  
vytvořeny podmínky k bezproblémové  
zaměstnatelnosti.  

v současné době připravuJe ššmgt  
polygrafický dorost pro tiskárny,  
reprostudia, vydavatelství a nakladatelství 
či reklamní agentury a další subJekty parti-
cipuJící na oblasti grafického průmyslu  
z celé české republiky. ke kvalitní profesní 
přípravě žáků slouží moderní komplex školy 
s progresivní polygrafickou technologií v 
učebnách praktického vyučování a solidním 
zázemím teoretických učeben. teoretické 
učebny Jsou vybaveny digitálními proJektory, 
v učebně ikt a v grafickém ateliéru maJí stu-
denti k dispozici celkem cca 80 pc (windows  
a mac) s kancelářským a grafickým soft-
warem adobe cs6 (photoshop, indesign, il-
lustrator), Quarkxpress 9 a enfocus pitstop 
pro 10).  
pro studenty Je k dispozici síť wifi.  
k základnímu výcviku tiskařů slouží čtyři 
Jednobarvové stroJe dominant a romayor.  
v knihárněJe k dispozici pro praxi i produkci 
řezačka schneider (92 cm) a maxima (72 cm), 
falcovačka stahl (heidelberg), bigovačka, 
vrtačka, zlatička, výsekový příklep,  
linka v2 – minabinda mkii auto, linka v1  
horizon, samostatné šičky v1 a laminovací 
stroJ. v centru digitálního tisku Je  
instalována barevná digitální tiskárna ricoh 

(formát a3), barevná digitální tiskárna xerox  
(sra3, 300 g), barevný plotter 42“ designJet 
130nr + kompletní pracoviště pro správu  
barev s hardwarově kalibrovaným monitorem  
a kalibračními sondami i1 pro a color  
munki design. dále barevná produkční  
tiskárna konica minolta bizhub press c6000 
(sra3, 300 g) se zabudovaným modulem pro v1, 
v3 a čelním ořezem a 3d tiskárna  
profi3dmaker.  

fotoateliér Je vybaven digitálními zrcadlov-
kami canon mark ii 5d a canon 600d včetně 
atelierových blesků. na všech uvedených  
zařízeních probíhá regulérní komerční pro-
voz a proto maJí studenti možnost seznámit 
se s průběhem zakázky od návrhů až po  
expedici hotových výrobků. naši studenti  
absolvuJí praxi na špičkových produkčních 
stroJích ve škole a následně i v předních 
pražských a středočeských tiskárnách,  
grafických studiích a reklamních  
agenturách. po nástupu do práce se proto 
rychle zorientuJí v chodu firmy i při práci  
na různých zařízeních a s různým softwarem.

připravuJeme žáky ve čtyřletých studiJních 
oborech (zakončených maturitou): multime-
diální grafika pro média, grafický design a 
operátor tiskových technologií a ve tříletých 
učebních oborech: reprodukční grafik  
(grafička), tiskař (tiskařka) a knihař (knihař-
ka), a konečně v  nástavbovém maturitním  
studiu: polygrafický průmysl.

Střední škola
mediální grafiky
a tisku

Střední škola mediální grafiky a tiSku

Střední škola mediální grafiky
 – škola s tradicí

škola, která vychovává grafiky, tiskaře 
a knihaře, Je zde Již více než 60 let. 
ano, bylo to v roce 1946, kdy bylo zalo-
ženo odborné učiliště s ambicí vycho-
vávat pro poválečné československo 
mladé odborníky pro polygrafický 
průmysl. reprodukční fotograf praco-
val s kamerou a světlocitlivou deskou, 
sazeč se učil odlévat písmenka a ty pak 
skládat do kasy, tiskař používal tuto 
kasu Jako tiskovou formu na knihtisko-
vém stroJi a knihař to vše dokončil. 
od té doby prošly polygrafické obory 
bouřlivým vývoJem. to, co kdysi trvalo 
grafikovi a následně sazeči řádově 
hodiny, zvládne dnes Jediný člověk 
na počítači za několik minut. 
knihtiskové stroJe byly nahrazeny
stroJi ofsetovými s mimořádně sofisti-
kovaným workflow, které dramaticky 
zkrátilo přípravné časy mezi 
Jednotlivými zakázkami, a co kdysi 
museli knihaři zpracovávat ručně, 
za ně dnes dělaJí stroJe takovou rych-
lostí a v takové kvalitě, že snad ani 
takový visionář, Jakým byl Jules 
verne, by to nevymyslel.

od 40let minulého století sídlila poly-
grafická škola na dvou místech, 
praktická výuka se odehrávala 
v ulici victora huga a teorie na gorkého 
(dnešním senovážném) náměstí. bohužel, 
nebylo možné vystopovat přesný název 
školy v době JeJího založení, 
ale víme, že od roku 1965 byla škola 
svázána s tiskárnou svoboda, a tak  
v tomto období nesla název střední 
odborné učiliště n.p. svoboda. vazba na 
tiskárnu svoboda 
pokračovala, i když v roce 1987 změnila 
škola název na střední odborné 
učiliště polygrafické. významným 
milníkem byl konec 80let, kdy byl pro 
školu dostavěn výukový komplex v praze 
petrovicích. škola se tedy přestěhovala 
do nového moderního areálu a zdálo se, 
že zde budoucnost školy bude 

nadlouho spoJena s touto budovou. 
to se bohužel nestalo, protože přišla 
sametová revoluce a s ní velká privati-
zace. v rámci velké privatizace byla tis-
kárna svoboda přetransformována na 
akciovou společnost a učiliště se prak-
ticky přes noc stalo soukromou školou. 
nyní byla škola organizační Jednotkou 
a.s. svoboda. to se v roce 1998 přestalo 
líbit úředníkům na ministerstvu škol-
ství a v srpnu roku 1998 se z učiliště 
stala samostatná obchodní firma. 
také došlo ke změně názvu na střední 
odborné učiliště praha, s.r.o. 
důležitým datem pro školu se stal pře-
lom tisíciletí. v této době byly zpět 
zavedeny čtyřleté maturitní obory 
a škola se přetransformovala na 
střední odbornou školu. od této doby 
nesla název střední škola polygrafická 
praha, s.r.o. ne moc šťastným rokem 
se stal rok 2010. maJitel akciové 
společnosti svoboda, velká tisková 
skupina z německa prodala, petrovický 
obJekt a polygrafická škola čelila 
několikanásobnému navýšení náJmu, 
který mu předepsal nový maJitel. 
to bylo v podstatě likvidační a škole 
nezbývalo než naJít novou budovu. 
to se podařilo a po novém roce 2011 
se škola přemístila do obJektu v letňa-
nech, kde sídlí dodnes. posledním 
důležitým momentem byla změna názvu 
na střední škola mediální grafiky 
a tisku. tento název pravděpodobně 
neJvíce vystihuJe činnost, pro kterou 
Jsou žáci ve škole vychováváni. poJem 
polygrafie Již dnes nefunguJe, laická 
veřeJnost tomuto poJmu nerozumí 
a celý vyspělý svět používá poJem 
„graphic industry“.

škola vychovala celou řadu odborníků, 
kteří dnes pracuJí na předních mana-
žerských pozicích nebo Jsou maJiteli 
významných firem. 
za všechny bychom mohli Jmenovat 
fotografa Jana saudka, herečku Jitku 
molavcovou nebo zakladatele 
inzertních novin Josefa kudláčka

Slovo ředitele
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Co dĚlá multimediální  
grafik?

umí připravit a zpracovat 
obrazové a textové pod-
klady pro publikace a tyto 
publikace pak připravit Jak  
k tisku tak k publikování  
v elektronických médiích – 
na webu, na tabletech i  
mobilech. ovládá 3d mo-
delování i animaci a může 
proto pracovat např.  
ve studiích při přípravě  
reklam resp. při tvorbě 
grafiky a animací pro hry.

kde Se multimedální grafik 
uPlatní? 

může prcovat i ve studiích 
při přípravě 3d modelů  
a  animací (reklamy, hry,  
návrhy interiérů...).

multimediální grafika 

34–53–l/01

Co dĚlá grafiCkÝ deSigner 
Pro mÉdia? 

vytváří grafiku pro firmy  
(návrh loga, grafický  
manuál), ilustrace pro 
knihy a časopiy, grafiku pro 
publikace (vizuál časopisu, 
obálka knihy), pro obaly  
a grafické návrhy pro inte-
riér i exteriér. připravuJe 
podklady pro tisk   
publikací i reklamní  
grafiky Jako Jsou bilboardy 
a orientační systémy.  
navrhuJe obaly, včetně  
JeJich 3d vizualizace.  
kreativní grafici spolupra-
cuJí s architekty při  
návrhu interiérové 
 a exteriérové grafiky.

kde Se uPlatní grafiCkÝ  
deSigner Pro mÉdia? 

uplatní se ve firmách zabýva-
Jících se reklamou a komuni-
kací se zákazníkem – grafická 
studia, reklamní agentury. 

grafiCkÝ deSign 
– zamĚření na reklamu a  
ProPagaCi 
34–53–l/01

Co dĚlá oPerátor tiSkovÝCh 
teChnologií?

člověk s touto profesí pra-
cuJe v tiskárně neJčastěJi na 
ofsetovém tiskovém  
stroJi. hlavní úlohou  
tiskaře Je kontrola kvality 
tisku. kromě ofsetu Je operá-
tor tiskových technologií  
připraven pracovat i na ostat-
ních tiskových technikách, 
Jako Je flexotisk, hlubotisk, 
sítotisk nebo dnes velmi  
slibně se rozvíJeJící digitální 
tisk.

kde Se oPerátor tiSkovÝCh 
teChnologií uPlatní Po  
ukončení školy?

náš absolvent tohoto oboru 
se uplatní  
v tiskárnách různého druhu  
a různé velikosti.  
Jeho uplatnění Je na pozici  
tiskaře, ale též na pozici  
vedoucího provozu nebo  
vedoucího oddělení kvality. 

oPerátor tiSkovÝCh  
teChnologií
  34–52–l/01

Co dĚlá reProdukční grafik?

Jeho hlavním cílem Je zpra-
covat text a obrázky tak, aby 
bylo možno Je vytisknout 
v tiskárně. reprodukční  
grafik pracuJe s počítačem 
platformy pc i platformy 
mac.

kde Se reProdukční grafik 
uPlatní Po ukončení školy?

může pracovat na pozici 
grafika v nakladatelství 
nebo vydavatelství tzn., že 
zpracovává podklady pro tisk 
knížek, časopisů nebo novin. 
vhodné uplatnění naJde  
i v reklamních agenturách  
a u velkých firem, kde se ve 
velké míře zabývaJí vlastní 
propagací. tento obor Je 
vhodný i pro založení vlastní 
živnosti.

reProdukční grafik 
 
34–53–h/01

Co dĚlá oPerátor tiSkovÝCh 
Strojů?

pracuJe v tiskárně neJčas-
těJi na ofsetovém tiskovém 
stroJi. dnešní stroJe Jsou 
velmi moderní a kompletně 
automatizované a JeJich  
pořizovací hodnota se  
pohybuJe v řádech desítek 
miliónů korun.  
ti neJzdatněJší mohou pra-
covat i na velkých  
rotačkách, kde se tisknou 
noviny nebo časopisy.

kde Se oPerátor tiSkovÝCh 
Strojů  uPlatní  
Po ukončení školy?

náši absolventi pracuJí 
v tiskárnách různého druhu 
a různé velikosti. tiskáren 
Je v české republice cca 
1 200 a neJvíce Je Jich  
v praze. 

šikovní tiskaři se tedy  
nemuseJí bát o práci.

oPerátor tiSkovÝCh Strojů 
 
34–52–h/01

Co dĚlá knihař?

práce knihaře Již není  
Jenom vázání knih. knihař se 
podílí na výrobě různých  
vazeb časopisů, knih a Jiných 
aplikací. používá k tomu 
velmi moderní stroJe, které 
se dnes nastavuJí elektro-
nicky, pomocí počítače. může 
se též podílet na ruční práci 
při výrobě různých okras-
ných vazeb, desek, krabiček 
a dalších výrobků, které 
dělaJí lidem radost. 

kde Se knihař uPlatní Po 
ukončení školy?

knihaři dnes pracuJí v tis-
kárnách, kde maJí stroJe 
pro tzv. dokončovací práce. 
tento obor Je výhodný pro  
založení živnosti. 

knihař 

34–57–h/01
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