Jedinečná putovní výstava věnovaná nejhodnotnějšímu českému pokladu

KORUNOVAČNÍ KLENOT Y

v Karlových Varech - 2016
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PROFIL AKCE
Jedinečná putovní výstava
mistrovských replik Českých korunovačních klenotů, mnoha dalších
exponátů a tematických zajímavostí ze středověku a doby Karla
IV.
Návštěvníci dostanou možnost dokonale poznat největší
český poklad bez mnohahodinových front. Navíc se zde dozví i
mnoho zajímavostí, to vše ve velmi návštěvnicky atraktivním a moderním zpracování a pojetí. Velký
důraz je kladen i na celkovou důstojnost akce.  
HISTORIE VÝSTAVY:
Už první zastávka výstavy v Praze znamenala obrovský
úspěch a pro vysokou návštěvnost
byla prodloužena o dalších 14 dní.  
Za měsíc ji tak navštívilo 40.000
návštěvníků a výstava vzbudila široký ohlas mezi laickou i odbornou
veřejností a stala se oblíbeným
místem pro celou řadu ZŠ i SŠ.

České korunovační
klenoty v Karlových Varech
Jediná výstava svého druhu v České republice míří do Alžbětiných
lázní v Karlových Varech.
České korunovační klenoty jsou národní kulturní památkou a pravděpodobně i nejcennějším a nejznámějším českým pokladem.
Svou povahou patří mezi nejzajímavější a nejtajemnější korunovační klenoty světa. O Českých korunovačních klenotech se v ČR
učí každý obyvatel a říká se, že každý správný
Čech by je měl alespoň jednou za život i spatřit.
Originál exponátů je ale vystavován pouze
jednou za cca 5 let a návštěvníci musí čekat často
i více než 8 hodin, po kterých dostanou možnost
exponát spatřit jen na malý okamžik. Není proto
divu, že drtivá většina obyvatel ČR se jejich krá-
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sou nikdy nemůže pokochat.
Rozhodli jsme se proto
připravit jedinečnou výstavu
„České korunovační klenoty v
Karlových Varech“, která ná-

vštěvníkům umožní tento unikátní poklad do detailu poznat
a zároveň si i bez jakéhokoliv
rušení prohlédnout jejich mistrovské repliky. A to přímo
v centru města v Alžbětiných lázních.  
Výstava si klade za cíl
oslovit desetitisíce návštěvníků, kteří dostanou možnost poznat velkou část naší
úžasné histo-

rie a zažít něco zcela mimořádného a neopakovatelného.
O výrobu mistrovských
replik se postaral jeden z nejlepších českých zlatníků a výtvarníků Jiří Urban - žijící legenda ve svém oboru. Málokterý
jiný zlatník se může pochlubit
realizací šperků pro   papeže
Jana Pavla II. či Její Výsost
anglickou královnu Alžbětu II.  

Výstava navazuje na
úspěšnou dlouhou tradici výstav, které obohacují kulturu
regionálních měst a umožňují
návštěvníkům spatřit exponáty,

které zde jinak nejsou k vidění.
V krásném prostředí
lázní se výstava zdrží velmi
nadstandardní dobu 2 měsíců.

V tomto období bychom s výstavou rádi oslovili široké spektrum návštěvníků všech věkových kategorií a zaměřili se i
na místní mateřské, základní a
střední a další vzdělávací instituce.
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PRŮBĚH VÝSTAVY

KORUNOVAČNÍ KLENOTY
V ALŽBĚTINÝCH LÁZNÍCH V KARLOVÝCH VARECH
Na výstavě se mohou návštěvníci těšit na
celou řadu zajímavých exponátů a hlavně i informací
z doby Karla IV. a prostředí Českých korunovačních klenotů. Výstava se
tak stává i určitým „předvojem“ velkých slavností,
které budou v ČR probíhat
při příležitosti 600. výročí
narození císaře Karla IV.

Největším lákadlem
výstavy je bezpochyby mistrovská replika Českých
korunovačních
klenotů
z dílny Jiřího Urbana a
manželů Cepkových. Návštěvníci se dozví mnoho
zajímavostí, faktů a legend nejen o samotných
klenotech, ale pohlédnou
i na to, jak probíhá výroba
mistrovských replik. Vůbec poprvé tak budou mít

možnost tuto repliku vidět
obyvetelé Karlovarského
kraje.
Expozice
vyniká
atraktivním a moderním
zpracováním, které klade
důraz i na multimediální
zážitky návštěvníka. Pro
účely výstavy jsme zřídili
i na míru vyrobenou speciální vitrínu s osvětlením.
Mimořádnost expo-
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nátů podtrhuje rozšířený
koncept výstavy, který je
zaměřený na nejdůležitější postavu české historie
a největšího Čecha - Karla
IV. Návštěvníci se tak mohou těšit na množství zajímavých informací o jeho
životě a největších skutcích, které vykonal. V expozici je přivítá i 3D model
jeho sochy v nadživotní
velikosti a také i 3D model
hradu Karlštejna.
Do života běžného
středověkého obyvatele

pohlédnou i prostřednictvím ukázky gotické módy,
středověké extravagantní
obuvi, platidel, ale i nejrůznějších zbraní a dalších
zajímavostí. Návštěvník si
bude moci pro štěstí pohladit i repliku obřího popravčího meče a otestovat
si své znalosti.

Před odchodem z výstavy
si také každý návštěvník
může pohladit repliku popravčího meče, o kterých
se říká, že vám přinesou
štěstí. Více o této pověsti
se samozřejmě dozvíte na
výstavě také.  

Díky tomu, že jsme
výstavu získali na více než
2 měsíce také zcela bez
mnohahodinových
front
a v naprostém klidu.

Expozice zbraní

Expozice oblečení

život a dílo Karla IV.

Více než 20 úžasných replik nejběžnějších gotických zbraní. Nechybí meče, dýky, palcáty, řemdihy,
válečná kladiva, kopí, luk, kuše, sekery a mnoho dalšího.

Expozice gotického slavnostního i běžného oblečení. Návštěvník
může u našich volných replik nahlédnout, jak vypadala móda středověku.   

Výstava s více než 30 ilustrovaných tisků, které návštěvníky provedou životem i dílem Karla IV.
Grafika je připravena čtivou formou i
pro laické návštěvníky.

3D modely

Meč pro štěstí

expozice obuvi a mincí

3,5m vysoká socha Karla IV. uchvátí každého návštěvníka. Stejně jako
velkoplošný model hradu Karlštějn.

O popravčích mečích se říká, že jejich pohlazení přináší štěstí. Možná
se tak stane na výstavě i vám...

Kvalitní repliky extravagantní středověké obuvi a repliky dobových
mincí z období vlády Karla IV.
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Zajímavosti

Výroba replik
Tisíce hodin práce zlatnických mistrů
Výroba exponátů zabrala tisíce
hodin času a postarali se o ní

barvou i tvarem originálům).
Jiří Urban je proslulý
český zlatník a výtvarník, jehož
díla najdeme po celém světě.
Navrhoval a realizoval kříž pro
papeže Jana Pavla II., šperky
pro Její Veličenstvo, anglickou

Jiří Urban a manželé Cepkovi z
VUT Bratislava.
Repliky jsou vyrobeny
ze zlaceného stříbra, místo
drahých kamenů jsou použity sklářské repliky (odpovídají

továclavské koruny nebo kopii
císařské koruny Svaté říše římské, kterou můžete obdivovat

na hradě Karlštejn.

královnu Alžbětu II., kopii Sva-

Svou pověst potvrdil i při
realizaci naší repliky, která je
pro laického pozorovatele zcela nerozeznatelná od originálu.
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PARTNERSTVÍ

BUĎTE TOHO SOUČÁSTÍ
A PODPOŘTE TENTO JEDINEČNÝ PROJEKT

Tento projekt by nemohl proběhnout bez podpory našich partnerů a sponzorů. Využijte i vy možnosti být partnerem jednoho z největších podobných projektů v roce 700. výročí naroizení Karla IV. v roce 2016. Buďte toho součástí a my
zajistíme, aby se o vaší podpoře dozvěděl každý z desítek tisíc návštěvníků této
jedinečné výstavy.
Kontakt:
Mgr. Petr Lukas

605 972 588
www.letohradekbrno.cz

