TISKOVÁ ZPRÁVA

Kameny z Juditina a Karlova mostu přeplují
do Muzea hlavního města Prahy

Ve středu 13. června 2012 proběhne unikátní akce: vyzvednutí a přesun historicky
velmi cenných kamenných kvádrů z Juditina a Karlova mostu. Kameny se v minulosti zřítily
do Vltavy a z jejího dna byly vyloveny při posledních rekonstrukčních pracích
na Karlově mostě a v jeho bezprostředním okolí.
Akce začne přibližně v 8.30 hodin u břehu Vltavy na malostranské straně Karlova mostu.
Kameny budou převezeny z jejich dočasného uložení na malostranském břehu Vltavy na prostranství k Muzeu
hlavního města Prahy, kde se stanou součástí výstavy STALETÍ POD VODOU. JUDITIN A KARLŮV MOST.
Jednotlivé kamenné prvky budou naloženy na loď pomocí techniky, umístěné na pontonu na Vltavě při
malostranském konci Karlova mostu. Po vodě přejedou až do blízkosti Florence, odkud budou po souši
převezeny k dějišti výstavy, hlavní budově Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8.
Naložení a převoz kamenů do Muzea hlavního města Prahy bude trvat okolo tří hodin.
Výstava STALETÍ POD VODOU. JUDITIN A KARLŮV MOST se uskuteční v době, kdy si Praha připomíná
dvacet let od zápisu Pražské památkové rezervace na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a také
deset od největší novodobé povodně, kterou Praha zažila v roce 2002. V této souvislosti výstava přiblíží
veřejnosti nejnovější poznatky o těchto výjimečných památkách středověkého stavitelství v Praze, které byly
získány výzkumem archeologů a stavebních historiků během zatím poslední etapy opravy Karlova mostu.
Představí také unikátní velkoplošné fotografie i videozáběry, pořízené při podvodních rekonstrukčních pracích
a při potápěčském průzkumu vltavského dna v okolí Karlova mostu.
Výstava, nad kterou převzal záštitu Ing. Václav Novotný,
radní hlavního města Prahy pro oblast kultury,
bude pro veřejnost otevřena ve dnech 18. července až 4. listopadu 2012
v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8.
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