Sdružení Nového Města pražského

Ing. arch. Petr Kučera

Šifra Otce vlasti
Popis projekt
Projekt je zaměřen na prezentaci Nového Města pražského a osobnost Karla IV. coby stavitele a velkého
vizionáře, který na krátký čas učinil z Prahy metropoli středověké Evropy. Ideová a urbanistická koncepce
Nového Města, plánovaného jako zhmotnění nebeského Jeruzaléma, dodnes udivuje svou velkorysostí a
promyšleností. Vedení ulic, velikost a rozmístění hlavních prostorů stejně jako jednotlivých církevních
dominant a jejich zasvěcení nebylo náhodné. Odpovídalo složitému ideovému plánu, jehož smysl se nám po
staletích vytratil. Karel IV. nám po sobě zanechal monumentální šifru. Nastal čas ji rozluštit!
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení turistické atraktivity méně frekventované části Pražské památkové
rezervace pro domácí i zahraniční turisty a to zaměřením na nové téma, málo známé lokality, církevní i
světské památky. Hlavním přínosem projektu bude probuzení zájmu o Nové Město pražské, zejména jeho
jižní část, dosud stojící stranou zájmu a tím podpora rovnoměrnějšího rozložení zátěže historického centra.
Jedinečnost projektu spočívá v přípravě a prezentaci grafických materiálů (skicy, plány, modely), které
názorným a poutavým způsobem přiblíží podobu středověkého Nového Města.

Autorem projektu je Ing. arch. Petr Kučera. Projekt organizuje Sdružení Nového Města pražského ve
spolupráci s NKP Vyšehrad. Projekt se koná pod záštitou pana radního pro kulturu Jana Wolfa. Projekt je
spolufinancován v rámci partnerství hl. m. Prahy pro pořádání akcí v oblasti kultury a cestovního ruchu.
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Jednotlivé akce
3. 5. - 1. 6. 2016

Šifra Otce vlasti – výstava na Václavském náměstí

Venkovní výstava v horní části Václavského náměstí, zabývající se urbanistickou a symbolickou koncepcí
Nového Města pražského v kontextu Prahy, zemí Koruny české a Svaté říše římské. Osmadvacet výstavních
panelů poprvé představí vznikající grafické materiály, přibližující středověkou podobu města, doplněné
popisky v českém a anglickém jazyce.
5. 5. 2016 (18:00)

Metropole Evropy – přednáška v Novoměstské radnici

Veřejná přednáška bude zaměřena na prezentaci urbanistické koncepce Nového Města pražského a význam
Prahy coby metropole Svaté říše římské, významné křižovatky obchodních cest a staveniště středověké
Evropy. Kapacita sálu je přibližně 160 osob. Přednáška v českém jazyce. Vstupné bezplatné.
17. 5. 2016 (18:00)

Nebeský Jeruzalém – benediktinský klášter Na Slovanech

Veřejná přednáška bude zaměřena na prezentaci symbolické koncepce Nového Města pražského, pojatého
jako zhmotnění nebeského Jeruzaléma, ideálního města, kam se dostane všechen spasený lid. V rámci
přednášky budou prezentovány jednotlivé církevní památky Nového Města, jejich vzájemné prostorové
vztahy, zasvěcení a duchovní pouto s významnými centry křesťanství. Kapacita sálu 160 osob. Přednáška
v českém jazyce. Vstupné bezplatné.
14. 5. a 28. 5. 2016 (18:00) Novoměstský kříž – vycházka ve 2 termínech
Veřejná bezplatná vycházka, v rámci které poznáme vybrané církevní stavby Nového Města přímo v terénu.
Zabývat se budeme jejich původní středověkou podobou, ideovou náplní a významem v urbanistické
struktuře Nového Města a celkovém ideovém plánu jeho založení. Kapacita omezena na 70 osob. Místo na
vycházce bude nutno předem rezervovat. Způsob rezervace bude ještě upřesněn. Vycházka v českém jazyce.
23. 6. - 31. 7. 2016

Šifra Otce vlasti – výstava na Vyšehradě

Venkovní výstava v prostoru před Starým purkrabstvím ve Vyšehradských sadech, zaměřená na specifickou
úlohu Vyšehradu v konceptu Nového Města pražského. Dvacet výstavních panelů představí středověkou
podobu Vyšehradu, kterou mu vtiskla velkolepá přestavba za vlády Karla IV.
29. 6. 2016 (18:00)

Královský hrad – přednáška ve Starém purkrabství na Vyšehradě

Veřejná přednáška bude zaměřena na velkolepou přestavbu Vyšehradu za vlády Karla IV. Ta byla motivována
nejen snahou posílit opěrný bod královské moci na jižním okraji pražského souměstí, ale také prezentovat
symbol nejstarších českých dějin a přemyslovské dynastie, na kterou Karel IV. programově navázal.
Přednáška v českém jazyce. Vstupné bude ještě upřesněno.
9. 7. a 23. 7. 2016 (16:00)
Královský hrad – vycházka ve 2 termínech
Veřejná vycházka, v rámci které si přiblížíme podobu středověkého Vyšehradu přímo v terénu. Pomohou
nám dobové materiály i unikátní grafické podklady, vznikající v rámci projektu. Vycházka bude spojena
s návštěvou vybraných vyšehradských památek, jako například torza gotické brány Špička a kostela Stětí sv.
Jana Křtitele, prostoru gotického sklepa a dalších. Vycházka v českém jazyce. Vstupné 120/90 Kč.
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